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Vi vill inleda denna rapport med att tacka vår handledare Ellinor Torsein för all feedback som vi har 
fått under arbetets gång. Vi vill även tacka de respondenter som har deltagit och visat intresse för våra 
undersökningar, utan dem hade vi inte kunnat genomföra denna rapport.  
 
 

Sofie Bergenholtz  Mia Marklund  
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Resumé	  
Arbetets art: Examensarbete i Butikschefsprogrammet, Textilhögskolan i Borås, 15 hp 
Svensk titel: En undersökning om mäns konsumtionsvanor av kläder 
Engelsk titel: A study on men’s consumption habits of clothing 
Antal sidor: 48 
Författare: Sofie Bergenholtz & Mia Marklund 
Handledare: Ellinor Torsein 
Examinator: Martin Behre 
	  
	  
Sammanfattning 
 
Bakgrund  
Vi ser att det finns ett växande intresse hos män att bry sig om sitt yttre och en större medvetenhet om 
vad för sorts kläder man väljer att ta på sig. Internets exploatering av näthandel har öppnat upp nya 
möjligheter att konsumera på därför ser vi det som intressant att göra en studie kring hur män i 
åldrarna 25-35 resonerar kring sina inköp. Vår målgrupp valde vi på grund av att vi tror att det är ett 
relativt modeintresserat segment som har en tanke bakom sitt sätt att konsumera kläder. Idag finns det 
inte så mycket forskning kring mäns konsumtionsvanor av just kläder därför fann vi det som intressant 
att studera hur de tänker och agerar kring shopping.  
 
Syfte 
Vårt syfte med arbetet är att få en djupare insikt kring hur vissa män konsumerar kläder. Vi ville ta 
reda på om de föredrar att handla kläder i en fysisk butik eller om Internet-handeln är ett alternativt 
sätt att shoppa på. Då ville vi även veta vilka faktorer det är som styr dem i deras val. 
 
Metod 
Vi valde att göra en fokusgruppsintervju samt ett antal personliga intervjuer. Samtliga intervjuer har 
analyserats och redovisats på ett kvalitativt sätt. Detta gjorde vi på grund av att vi trodde att dessa 
intervjuformer skulle besvara vår problemställning på bästa sätt. Undersökningen genomförde vi i 
Uddevalla kommun då vi ville se om ett relativt begränsat utbud av fysiska butiker leder till ökad 
konsumtion på Internet. Fokusgruppsintervjun utfördes först då denna kunde leda till nya 
infallsvinklar inför de personliga intervjuerna.  
 
Resultat 
Resultatet från undersökningarna visar på att vår målgrupps viktigaste kriterier för inköp av kläder 
samt vad som styrde dem till att handla i en fysisk butik, var klädernas passform och kvalité. Samtliga 
ansåg det som viktigt att kunna prova plaggen på riktigt och utefter det besluta sig om ett köp. Det var 
endast ett fåtal som valde att komplettera Uddevallas utbud av kläder med att vända sig till nätet. Då 
handlade de främst nischade plagg som exempelvis t-shirts med speciella tryck.   
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Introduktion	  
Under detta kapitel tar vi upp en del antaganden angående hur vi förmodade att män tänker och 
agerar kring shopping.  

 

Vi valde att göra en studie kring mäns konsumtionsvanor. Detta ämne valde vi på grund av att vi anser 
att vi inte tidigare har kommit i kontakt med så mycket forskning som berör just mäns inställning till 
att köpa kläder.  

När vi började sökandet av information som kunde tänkas beröra vårt ämne fann vi bara litteratur som 
var kopplat till båda könen men utan direkt uppdelning mellan dem. Detta ledde till ett ökat intresse 
för att göra studien kring endast mäns konsumtionsbeteende. I och med att vi har vårt egna kvinnliga 
perspektiv och våra egna konsumtionsvanor kände vi att vi även ville se det ur en annan synvinkel. Gå 
mer på djupet i hur män tänker och agerar runt shopping.  

Vi tror att det blir mer vanligt och mer accepterat att män blir mer måna om sitt yttre och att en man 
som är modeintresserad har relativt starka åsikter och på så sätt lyssnar mindre på andras synpunkter. 
Dock tror vi att han tenderar till att påverkas av pågående trender. Är du modeintresserad anser vi att 
du följer med i modet och i utvecklingen av nya trender.  

Vi menar att när det kommer till mäns konsumtionsvanor av kläder så föredrar männen att handla i en 
fysisk butik. Våra antaganden baserar vi på att vi tror att en del män i vår målgrupp har ett behov av att 
få bekräftelse och få hjälp av ett butiksbiträde samt prova kläderna innan de tar ett beslut om köp. 
Dessa antaganden grundas på att Mia arbetar i en herrbutik där hon dagligen möter män i vår tilltänkta 
målgrupp som oftast vill ha hjälp.  

Det finns en viss systematik i grundandet av våra antaganden då Mia mer eller mindre varje gång hon 
arbetar möter män som frågar om deras egna storlekar, vad de skulle passa bra i och så vidare. Det 
vanligaste männen frågar om är matchning av kläder, vilket gör att vi tror att många män känner sig 
osäkra på vad de faktiskt vågar att köpa och kombinera tillsammans. Därför menar vi också att de 
hellre går till en fysisk butik än att köpa via Internet då de vill ha kontakten med butikspersonal för att 
kunna ställa frågor och få hjälp.  

Vi anser inte att den utvalda målgruppen är några storkonsumenter när det kommer till Internet-handel 
av kläder. Vi förmodar att de hellre konsumerar tekniska artiklar via nätet. När det kommer till kläder 
så tror vi att det är viktigt för dem att få testa plaggen på riktigt. Passformen är det vi bedömer bidrar 
mest till att de helst handlar i en fysisk butik då en del inte alltid har koll på vilken storlek de drar. Vi 
menar som tidigare nämnt att det är viktigt för dem med bekräftelse från antingen ett butiksbiträde 
eller en respektive.  

Vi tror dock att det har blivit och blir allt vanligare för män att handla kläder på nätet då utbudet 
ständigt utvidgas. Då framförallt en yngre målgrupp är uppväxt med datorer och den sortens 
informationssökning och tillgänglighet som Internet erbjuder så tror vi att det är vanligare bland yngre 
människor att konsumera via nätet. Vilket leder till att det kommer att bli ännu vanligare i framtiden. 
Däremot tror vi att vår målgrupp konsumerar via Internet när de fysiska butikerna inte kan 
tillhandahålla och tillgodose deras behov. Idag finns det många olika Internetbutiker att välja mellan 
och dessa gör det möjligt att handla kläder från andra sidan av jorden.  
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Vi har även funderat över hur den sociala miljön runt omkring vår målgrupp påverkar dem i deras val 
av kläder. Vilka faktorer i deras liv är det som styr dem till de beslut de tar och hur mycket de lyssnar 
på andras, såsom en respektives åsikter. Vi tror att en människas livsstil påverkar ens val av kläder. 
Olika träningsformer kan påverka klädstilen då vi tror att den lätt kan bli sportinfluerad. Vi menar att 
det kan vara så att beroende på vilken sport eller aktivitet som utövas så får vi olika influenser och 
”klädkoder” som vi omedvetet följer. Som exempelvis vid tennis, så tror vi att det finns en viss 
klädkod som innebär att vissa varumärken är mer accepterade att bruka på tennisbanan. 
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1.	  Inledning	  
I detta kapitel redogör vi för vårt motiv att studera vårt ämne. Här presenteras undersökningens 
problem, syftet med rapporten, vilka avgränsningar som gjorts samt en redogörelse för rapportens 
undersökningsområde.  

 

1.1	  Bakgrund	  
Vi har ett brinnande intresse för mode och serviceyrket vilket ligger som grund för detta arbete. Efter 
att ha gått vår utbildning har vi fått lära oss mycket om hur viktigt det är med att alltid ha kunden i 
fokus. Vi kände därför att det var viktigt att få tillämpa diverse metoder och analyser som vi har lärt 
oss under vår utbildningstid. Därför valde vi att vinkla detta arbete mot kunden. Vi ville gå ut och 
träffa kunden på riktigt och inte bara prata om den i teoretiska termer och på det sättet se hur 
verkligheten förhåller sig till de teorier vi valde att studera.   

Internet-handeln exploaterar ständigt och det blir en allt större marknad och en mer naturlig del i vårt 
nya sätt att konsumera kläder. Det är därför intressant att få en insikt i hur kunderna tänker om att 
handla kläder på nätet jämfört med i fysiska butiker. För att vidare veta hur man i butik ska kunna 
konkurrera om kunderna med näthandeln. Vidare funderar vi även över hur mycket Internets 
tillgänglighet och Internets-handelns bekvämlighet lockar de manliga konsumenterna.  

Vi anser det även som intressant att få se vilken typ av kläder som de väljer att köpa på Internet 
respektive i fysisk butik. Resonerar man som konsument olika när det gäller köp av mer trendbetonade 
varor än när det gäller köp av basartiklar, så som en vit t-shirt.  

1.1.1	  Målgrupp	  
Eftersom en utav oss arbetar i en herrbutik valde vi att studera män i åldrarna 25-35 år. Vi kände att 
det var mer intressant att undersöka män och deras shoppingvanor i butik respektive Internet då vi tror 
att intresset för mode har ökat hos män under det senaste årtiondet. Idag hittar vi till exempel flera 
olika modemagasin exempelvis King, som riktar sig till män vilket inte fanns i samma utsträckning 
förr. Som Askegaard, Bamossy, Hogg och Solomon (2010), beskriver så blir det allt vanligare för män 
att ta hand om sitt yttre i form av kläder och hudvårdsprodukter. Vidare talar de även om uttrycket om 
en metrosexuell man som är ett begrepp som har tillkommit det senaste åren. Den metrosexuella 
mannen beskrivs utav dem som en heterosexuell man som bryr sig om sitt yttre, är intresserad av mode 
och har fritidsintressen som inredning samt matlagning på en högre nivå.    

Utifrån vårt egna perspektiv, hur vi handlar via Internet så menar vi att det skiljer sig ganska mycket 
från hur den valda målgruppen hos män föredrar att konsumera modevaror. Belauger, Hightower, 
Johnson, Richar och Slyke (2009), beskriver skillnader mellan män och kvinnors upptagning av 
nätbaserad reklam. De påstår att männen har lättare att ta till sig reklamen medan kvinnorna agerar på 
ett mer avvaktande sätt. Deras hypotes är att män inte påverkas lika mycket av vad deras sociala 
umgänge har för åsikter om deras val av klädinköp. 

Anledningen till att vi valde målgruppen män 25-35 år är att vi menar att det finns ett relativt stort 
intresse för mode och en medvetenhet till vad de väljer att ha på sig. Vi ansåg också att dessa har 
ekonomiska tillgångar och använder Internet i deras vardagliga liv både ur arbetssynpunkt och på 
fritiden. Belauger et al (2009), förklarar att männen anses ha lättare att sålla bort och välja ut det som 
de tycker är relevant av all nätbaserad reklam som är tänkt att leda till köp. Detta tros bero på att 
männen känner sig mer förtrogna i sitt dataanvändande och hänger med och är mer intresserade i de 
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nya teknologier som kommer. Så enligt dem när det kommer till mäns köpprocess på Internetbutiker 
så kräver de inte lika mycket förhandsinformation om plagget, så som hur det känns på, ser ut 
färgmässigt och möjligheten av kontakt med en säljare. 

1.1.2	  Undersökningsplats	  
Vår utvalda målgrupp är bosatta på en mindre ort, Uddevalla, en timme norr om Göteborg. Vilket är 
den plats som vi valde att göra våra undersökningar på. Vi menar att utbudet av herrbutiker är relativt 
begränsat där, därför anser vi det som intressant att se hur mycket man väljer att handla i de 
existerande butiker som finns eller om Internet-handel då är ett mer tilltalande alternativ. 

Uddevallas shoppingutbud består av tre herrbutiker i centrum samt cirka åtta butiker på köpcentret 
Torp som ligger strax utanför Uddevalla centrum. De butiker vi hittar både i centrum och på Torp är 
de vanliga butikskedjorna som exempelvis Dressman, Brothers, Pondus, Carlings samt H&M. Vi anser 
att dessa butiker har ett relativt blandat utbud med kommersiella och väletablerade varumärken. 
Pondus erbjuder varumärken i ett högre prissegment medan exempelvis Carlings erbjuder plagg i ett 
något lägre prissegment. Vi menar att det inte finns några mindre butiker med mer nischade 
varumärken och därför ser vi Uddevallas utbud som relativt begränsat.  

Att vi valde att göra undersökningen i Uddevalla beror på att vi då kunde ta reda på om män väljer att 
åka till Göteborg då utbudet i Uddevalla är begränsat eller om Internet blir ett komplement. En av 
anledningarna till att människor väljer att handla på Internet istället för i en fysisk butik är enligt 
Bauman (2008), en bekvämlighetsfråga. Bauman (2008), visar på de praktiska aspekterna som 
bekvämligheten tillför till konsumenten så som hemleverans och besparandet av bensin.  

1.1.3	  Fördelar	  med	  Internet-‐handel	  
Internetbutikernas tillgänglighet skapar möjligheter till shopping dygnet runt då man slipper tänka på 
öppettider samt att det finns ett nästan oändligt utbud av kläder. Bauman (2008), beskriver 
bekvämligheten med att inte behöva skynda på sitt köp på Internet utan att konsumenten i lugn och ro 
kan samla information innan denna trycker köp- bekräfta beställning. Eftersom Internetbutikerna är 
öppet dygnet runt behöver inte konsumenten lägga någon energi på att planera köptillfället utan kan 
dela upp dem till flera tillfällen, så frustration över begränsad tid förbyts till en förlängd 
shoppingglädje enligt Bauman (2008). 

Internet används mer och mer i det vardagliga livet, det har blivit en naturlig förlängning då vi nu till 
exempel kan betala räkningar, boka och köpa resor eller se tidtabeller på Internet. Vi kan till och med 
se på TV genom Internet vilket leder till att det även blir naturligt för oss att konsumera via nätet.  
Bauman (2008), menar på att flera konsumenter drivs till att använda sig av Internettjänster på grund 
av att det känns säkrare och att de slipper den personliga kontakten med en annan person som en del 
människor anser är skrämmande. Enligt Bauman (2008), kan de i det personliga mötet inte förutse hur 
motparten kommer att agera och detta skulle såldes leda till att de hellre konsumerar via nätet. Andra 
fördelar som Internet-handeln erbjuder är exempelvis en visning av kläderna på en catwalk samt att 
flera hemsidor visar olika klädkombinationer samt vad som matchar ihop.  

1.1.4	  Fördelar	  med	  fysiska	  butiker	  
De uppenbara fördelarna som finns med att handla i en fysisk butik är att du kan prova plaggen. Vi 
anser att passformen är otroligt viktig i köpprocessen och genom att prova plaggen på plats så kan du 
direkt ta ett beslut om köp.  
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Du kan även som konsument rådfråga butikspersonal om passform eller om du har frågor gällande 
kvalité. Du får en personlig kontakt, en interaktion som även den kan hjälpa dig i beslutet om du ska 
köpa eller inte. Askegaard et al (2010), tar upp den positiva känsla som kunden får genom ett besök i 
en fysisk butik då denne där blir sedd och bekräftad av butikspersonalen. Genom att få bekräftelse av 
butikspersonalen känner sig kunden trygg med att återkomma till butiken på grund av den positiva 
känsla som denne fick vid det senaste tillfället (Askegaard et al 2010).  

Att själv kunna ta i plagget och känna på materialet, om det känns bekvämt på, är fördelar som 
Internet inte kan ge och som vi tror utgör en stor del hos många människor idag innan de gör ett köp.  

1.1.5	  Egenintresse	  till	  val	  av	  ämne	  
Att undersöka kunden är även intressant då vi vill fortsätta att arbeta och utvecklas inom branschen för 
att på så sätt kunna bemöta och tillfredsställa kunderna på bästa sätt i framtiden. Genom att undersöka 
en begränsad del av marknaden får vi en inblick i hur dessa kunder resonerar i sina köp och den 
kunskapen kan vi sedan använda som inspiration och hjälp för att utveckla nya och bättre 
konkurrensmedel. Som Askegaard et al (2010), beskriver så måste de som arbetar inom detaljhandeln 
förstå och känna till den tilltänkta kunden för att på så sätt bli framgångsrika i att tillfredsställa 
kundens olika behov.  

1.2	  Problemdiskussion	  
Under kommande två underrubriker beskriver vi vår problemdiskussion som ledde fram till rapportens 
problem. 

1.2.1	  Tillgänglighet	  och	  utbud	  
Vi ville undersöka hur stor inverkan Internet har haft på handeln av kläder hos vår utvalda målgrupp. 
Hur mycket som konsumeras via nätet jämfört med i fysiska butiker samt vad för slags plagg de i så 
fall väljer att handla på Internet och varför, istället för att handla i fysisk butik. Spelar modegraden in 
på vilka varor som de kan tänka sig att beställa via Internet eller är det andra faktorer som styr kundens 
val som exempelvis tillgängligheten av öppettider dygnet runt som Internetbutiker erbjuder.  

Vi funderade på om storleken på orten där målgruppen bor påverkar deras sätt att shoppa kläder. När 
utbudet av butiker är begränsat som det oftast är på en mindre ort leder det då till att man som 
konsument söker sig till Internetbutiker istället för att åka in till en större stad som exempelvis 
Göteborg. Eftersom det är lättare för kunden att när som helst söka efter det man vill ha än att behöva 
förflytta sig till en annan stad för att utvidga det lokala utbudet av butiker.  

1.2.2	  Vad	  påverkar	  valet	  av	  köpsätt	  
Genom att handla på Internet slipper man som kund att stressa till en viss öppet/stängningstid eller stå 
i långa köer, utan kan istället fundera över sitt köp i sin egen takt. Eller vill man som konsument hellre 
besöka fysiska butiker där man kan prova och känna på plaggen innan man tar sitt köpbeslut. Är det 
viktigt för konsumenten att se hur plagget ser ut i verkligheten och känns på. För känslan av hur ett 
visst material faller på kroppen är oftast enligt oss ganska avgörande för om man kommer trivas i 
plagget eller inte.  

Vidare funderade vi även över hur mycket den personliga kontakten spelar in i valet av fysisk butik i 
jämförelse med en Internetbutik. Fördelen som vi anser med att handla i en fysik butik är att du som 
kund kan få kontakt med ett butiksbiträde som kan assistera dig med smakråd, storleksguide och 
övriga funderingar som man som kund kan ha om exempelvis passform. 
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För än så länge kan du som kund inte prova plagg på ett elektroniskt vis, där du då som kund får lämna 
mått och plagget sedan simuleras på dig efter dina angivna mått. Därför är det mer fördelaktigt att 
besöka en fysisk butik och prova ett plagg eftersom du direkt får veta om det passar eller inte. Av 
intresse är även att få en inblick i hur viktigt det är med en bra passform på kläderna de köper eller 
anses pris, färg och material som viktigare faktorer.  

Genom att fråga vår målgrupp om vilka varor som de anser är lämpliga att handla via Internet eller 
inte hoppas vi få en bättre insikt i hur vissa män resonerar kring sina inköp. Kärnfrågan för oss är att få 
veta vad det är som styr de utvalda manliga konsumenterna till att köpa kläder från en fysisk butik 
eller via Internet.  

1.2.3	  Problemställning	  
Uppsatsens huvudfråga var således att undersöka hur män tänker och agerar vid köp av kläder. Vad det 
är som leder dem till ett beslut samt vilka faktorer som är viktigast i deras köpprocess var våra två 
delfrågor. 

1.3	  Syfte	   
Syftet med vårt examensarbete var att få en större förståelse för modebranschen, hur förutsättningarna 
i detaljhandeln har förändrats i och med Internets exploatering. Handeln av kläder via nätet växer sig 
allt större och vi ansåg därför detta som ett intressant ämne att studera.  

Eftersom att vi trodde att färre män handlar just kläder på nätet var det intressant att se om våra 
antaganden stämde överens med verkligheten. Då vi även ville veta vilka faktorer det är som gör att de 
väljer att handla i en fysisk butik.  

1.4	  Avgränsning	  
Vi har valt att göra vår undersökning med en fokusgruppintervju men även med ett antal personliga 
intervjuer med män ur den valda målgruppen 25-35 år. Att begränsa oss till män och det 
ålderssegmentet har vi gjort på grund av att vi finner dem mest intressanta och relevanta att studera. Vi 
beslutade oss för vårt problem då vi kände att detta tilltalade oss mest och det kändes som ett rimligt 
problem att studera under de tio veckor som vi hade till vårt förfogande.  

Vi hade således inte tid att fördjupa oss i kvinnors konsumerande av kläder och skillnader som kan 
tänkas finnas mellan könen. Detta hade dock varit intressant att jämföra då vi tror att det kan skilja sig 
relativt mycket mellan kvinnors och mäns konsumtionsbeteende. Att studera båda könen och se på 
vilka faktorer som skiljer dem åt hade även givit oss en tydligare bild av hur Internet-handel 
konkurrerar med fysiska butiker.  

Det fanns heller inte tid att studera en större målgrupp av män än vår utvalda vilket ledde till att vi inte 
skulle komma att få en allmängiltig bild av män och deras konsumtionsbeteende. Hade vi haft tid att 
studera en större målgrupp som har köpkraft så hade vi även fått en mer nyanserad bild av hur män 
konsumerar.  

Den geografiska avgränsning som vi gjorde var att de som kom att ingå i vår fokusgrupp och de 
personliga intervjuerna, bor och arbetar i Uddevalla kommun. Vi valde att studera män på en mindre 
ort med tanke på att utbudet av fysiska butiker inte är lika stort som i exempelvis Göteborg. Samtidigt 
är det lätt för en Uddevallabo att utvidga sitt lokala utbud genom en timmes färd till Göteborg. Vi 
ansåg därför att det kunde vara intressant att se om dessa män valde Internet framför att åka till en 
storstad. Hade vi haft en längre tidsram så hade vi kunnat göra en jämförelse mellan Göteborg som 
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storstad och Uddevalla vilket är en mindre stad. Genom en sådan studie hade vi kunnat undersöka hur 
mycket den geografiska aspekten skiljer sig mellan brukandet av Internetbutiker.  

1.5	  Undersökningsområde	  
Denna studie ligger i vårt egenintresse då vi inte skrev åt ett företag. Vårt arbete ska främst användas 
av oss själva för att senare kunna tillämpas i vårt dagliga arbete inom detaljhandeln.  

Genom att utföra personliga och mera djupgående intervjuer med de män som passar in i vår målgrupp 
önskade vi få en klarare bild av hur somliga män resonerade vid köp av kläder. Vi valde att göra 
djupgående intervjuer då vi ansåg kunna få mer information och på så sätt få bättre möjligheter att 
besvara vår problemställning.  
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2.	  Metod	  
I följande kapitel kan du läsa om hur vi har gått tillväga under arbetets gång. Vilka metoder som 
använts för undersökningen och varför samt en kort redogörelse för vilken tidsplan vi har följt. Här 
beskrivs även vilken typ av litteratur som vi har tagit hjälp av.  

 

Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010), förklarar att vid en kvalitativ analys av ett 
undersökningsmaterial så tar man inte direkt fasta på orden som sades. Det är ordens och meningarnas 
innebörd som vid denna analys är det som är intressant. De menar även att den kvalitativa analysen av 
data sker samtidigt som själva insamlingen av data, att analysen är processuell. När det sedan kommer 
till utvärdering av den kvalitativa analysen är det främst validiteten som är viktigt att diskutera, hur 
trovärdigt resultatet av undersökningen är och till vilken grad generalisering av resultatet kan göras. 
Slutligen menar de också att trovärdigheten ökas på bästa sätt genom att vara öppen och redovisa hur 
du har gått till väga genom processen samt att vara systematiskt genom hela undersökningen.  

Den kvantitativa analysen av data handlar om data som går att överföra till siffror som kan ses som 
motiv för ett beteende vilket beskrivs av Christensen et al (2010). Vidare beskriver de även att 
undersökningen oftast sker vid ett tillfälle då man inte gör några mätningar över tiden. Resultatet blir 
inte detsamma av att fråga respondenten under olika tillfällen under sin köpprocess eller liknande. De 
menar också att det är viktigt att analysera sina felkällor vid den kvantitativa analysen. 

Vi valde att göra en kvalitativ analys av undersökningsmaterialet. Detta valde vi på grund av att vi 
gjorde djupgående intervjuer. Vi ville som tidigare nämnt gå på djupet och ansåg därför att en 
kvalitativ analys av undersökningen skulle lämpa sig bäst. Vi valde att utforma en intervjuguide som 
lämpar sig för en kvalitativ undersökningsform på grund av att vi inte var intresserade av ett resultat 
som redovisades genom tabeller och diagram. Eftersom vi ville kunna använda denna studie i framtida 
arbetsliv för att exempelvis kunna utforma nya konkurrensmedel för att få män att konsumera mer via 
nätet eller i en fysisk butik, blev det således inte relevant att ta fram statistik över hur många som 
väljer det ena framför det andra.  

Då vi valde att göra en fokusgruppsintervju och färre personliga intervjuer blev det inte relevant att 
göra en kvantitativ analys. Vi anser att vår problemställning besvaras på bästa sätt genom en kvalitativ 
analys. Vi har inte frågat tillräckligt många respondenter för att göra en kvantitativ analys och få ett 
trovärdigt resultat.  

En kvalitativ analys av det resultat som vi har fått fram genom de intervjuerna vi har genomfört ger 
oss svar på hur en del av målgruppen tänker kring konsumtion av kläder. Trots att vi endast kunde 
göra en grov generalisering av resultatet kände vi att denna analys gav vårt syfte och problem mest 
stöd.  

Undersökningarna har som tidigare nämnt skett i form av en fokusguppsintervju med fyra deltagande 
samt personliga intervjuer där vi frågade tio stycken män. Vi valde att göra dessa intervjuformer för att 
vi ansåg att dessa skulle ge bäst respons. Vi ville gå på djupet med hur kunden tänker och genom att 
möta dem personligen fick vi svar direkt samt så kunde det öppna upp till diskussion. Hade vi valt att 
skicka ut frågeformulär via post och e-mail så tror vi inte att vi hade fått samma gensvar. De intervjuer 
som vi har genomfört används som primärdata i vårt arbete.  
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2.1	  Fokusgruppsintervju	  
Vi valde att fokusera på djupgående intervjuer och började då med en fokusgruppsintervju. 
Intervjufrågorna har vi baserat på kvantitativa samt kvalitativa frågor för att få en bra bredd och djup 
på svaren. Vi valde att börja med fokusgruppsintervjun då vi ansåg att detta kunde leda till att de 
personliga intervjuerna blev ännu mer givande. En fokusgruppsintervju kan öppna upp till diskussion 
och kan således ge svar på frågor som vi inte från början haft med i åtanke. Vi valde därför att göra en 
fokusgruppsintervju då det är lättare att gå på djupet på vissa punkter, deltagarna kan prata fritt och 
fler tankar kommer till tals.  

Christensen et al (2010), beskriver att den vanligaste typen av intervjuer är då en intervjuare möter en 
respondent vilket är den personliga intervjun. En annan typ av intervju är fokusgruppsintervjun. Här 
möter intervjuaren även kallad moderator en grupp människor som diskuterar det som undersöks. 
Denna typ av intervju ska helst leda till att gruppen kommer fram till aspekter och slutsatser som vid 
en personlig intervju inte hade framkommit.  

Till en början var det tänkt att vi skulle ha åtta män som deltog i fokusgruppsintervjun. På grund av 
svårigheter att få tag i åtta respondenter som kunde samma tid och samma dag så resulterade detta i att 
vi endast fick tag på fyra respondenter som kunde samtidigt.  

Genomförandet av intervjun skedde med hjälp av inspelning med dator utrustad med webbkamera och 
mikrofon. Vi placerade respondenterna kring ett bord så att alla syntes och hördes genom kameran. 
Eftersom vi på detta sätt både kunde se intervjun samt höra den igen, flera gånger om, så kunde vi 
tolka och fånga upp mer detaljer än vad vi skulle kunna ha gjort med enbart ljudupptagning.  

Med hjälp av bildupptagningen hade vi även möjlighet att studera deras kroppsspråk och 
ansiktsuttryck och även interagerandet med varandra. 

Innan intervjun började gick vi igenom hur intervjun skulle gå tillväga, bakgrunden till arbetet och att 
resultaten kommer att redovisas anonymt. Vi berättade att vi skulle spela in och filma intervjun och 
fick deras godkännande till det. Vi förvissade även dem om att det endast var vi som skulle komma att 
titta på den inspelade intervjun och bearbeta materialet.  

Vi valde att genomföra intervjun hemma hos Mia, som bor i Uddevalla, för att skapa en avslappnad 
miljö. Det var viktigt att respondenterna skulle känna sig bekväma och trygga i varandras sällskap och 
på platsen där intervjun skedde, därför valde vi även att bjuda på fika för att på så sätt skapa en 
lugnare miljö och för att avleda dem lite undertiden som intervjun pågick.  

2.2	  Personliga	  intervjuer	  
De personliga intervjuerna har baserats på samma frågor som användes vid fokusgruppsintervjun. 
Detta beslut tog vi efter genomförandet av fokusgruppsintervjun då denna skulle kunna leda till att nya 
intressanta frågor som var ännu mer givande för vår undersökning. Frågorna som har använts vid de 
personliga intervjuerna är både kvantitativa och kvalitativa.  

Vi valde som tidigare nämnt personliga intervjuer då vi ville göra en djupgående undersökning. 
Genom att möta respondenterna direkt och personligen kunde vi även genom att ställa frågor och 
upprepa svaren vi fick, vara säkra på att vi uppfattat respondenterna korrekt. I valet av respondenter så 
försökte vi att fånga ett så brett åldersspektra som möjligt inom vår målgruppsram. Även innan dessa 
intervjuer genomfördes så förklarade vi arbetets syfte och att svaren skulle redovisas anonymt, vi 
valde således inte att fråga efter några namn. 
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2.3	  Marknadsundersökning,	  validitet	  
Christensen et al (2010), beskriver även att det är viktigt att man innan en intervju funderar igenom sitt 
beteende och sin klädsel. Detta är faktorer som påverkar respondenten och kan leda till oärliga eller 
inte tillräckligt utförliga svar. Vidare förklarar de vikten av de första minuterna under en intervju. 
Lyckas man bygga upp ett förtroende hos respondenten i ett tidigt skede är chansen för mer utförliga 
svar större. De förklarar även att om anonymitet garanteras och att svaren kommer att behandlas 
konfidentiellt ökar också chansen för ärliga svar.   

Det är viktigt att anteckna rätt under en intervju och för att inte tappa fokus på respondenterna kan 
man välja att spela in intervjuerna. Genom att spela in en intervju kan du anteckna stödord och 
liknande för att kunna behålla ditt fokus på respondenten i fråga och inte tappa bort dig i antecknandet. 
Du kan då även gå tillbaka senare och lyssna på intervjun igen och fånga upp det du har missat. Det är 
dock viktigt att innan du spelar in en intervju frågar respondenten om det går bra att han eller hon blir 
inspelad. Att även redogöra för varför du vill spela in intervjun är bra. (Christensen et al 2010) 

Christensen et al (2010) beskriver att validitet handlar om att mäta det som från början var avsett att 
mäta. Vidare tar de även upp att det finns två olika typer av validitet när det gäller experiment. Dessa 
är intern och extern validitet. Den interna validiteten handlar om olika variabler som påverkar 
experimentets resultat, både positivt som negativt. Negativ påverkan på den interna variabeln är bland 
annat urvalsfel som innebär att respondenterna inte är likvärdiga med varandra eller att urvalet inte 
täcker upp tillräckligt för att vara representativt för ett visst urvalsunderlag.  

Christensen et al (2010), nämner att det finns sätt för att minska den negativa påverkan på den interna 
validiteten, ett sätt för att minska detta är att vid sammansättandet av människor till experimentet välja 
personer med liknade bakgrund.  

Extern validitet förklarar Christensen et al (2010), som att experimentets resultat ska kunna användas 
utanför experimentets miljö. Resultatet ska således kunna förenklas för att brukas och vara trovärdigt i 
andra sammanhang. För att förbättra den externa validiteten gäller det att experimentet som utförs är 
realistiskt i aspekter som utförande som bemötande av respondenter. Det är även viktigt att resultatet 
kan generaliseras på personer utanför den utvalda gruppen av respondenter, alltså att de tillfrågade inte 
är för lika varandra utan att det ändå visar på en relativ mångfald. Sedan måste man även ta i 
beaktande om den konstruerade situationen kan tillämpas i vardagslivet.  

2.4	  Intervjuguide	  
Christensen et al (2010), beskriver att en intervju kan vara formaliserad eller strukturerad där en 
respondent svarar på att antal frågor som används som standard. En intervju kan även vara 
ostrukturerad och liknar då mer en informell konversation.  

Vid den strukturerade intervjun läser intervjuaren upp en fråga i taget och noterar svaret, det är vid 
dessa intervjuer viktigt att läsa upp varje fråga med samma tonläge till samtliga respondenter för att 
inte styra dem åt olika håll. Vid en semistrukturerad intervju däremot förhåller man sig till en lista med 
frågor som ska ställas till respondenterna men ordningsföljden på frågor kan variera. (Christensen et al 
2010) 

Vi har delvis gått tillväga med strukturerade intervjuer men även semistrukturerade. Att använda oss 
av en strukturerad intervjuform valde vi för att underlätta vårt arbete vid intervjuerna, att anteckna svar 
och ställa följdfrågor på de svar vi fick. Den semistrukturerade intervjuguiden använder vi främst till 
fokusgruppsintervjun. Det var lättare att känna av stämningen på diskussionen och beroende på de 
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svar som framkom, att kunna kasta om frågorna så att det blev sammanhängande med det som 
diskuterades då.  

Vi utformade vår intervjuguide utifrån den problemformulering vi har. Vi funderade över vilka frågor 
som kunde ställas för att kunna besvara vårt problem och utformade därefter ordningen på frågorna 
samt valde bort vissa frågor för att lägga till nya. Intervjuguiden bestod av mestadels öppna frågor och 
endast en sluten fråga. Enligt Christensen et al (2010) så innebär en öppen fråga att respondenten kan 
svara precis så utförligt som denne vill. Vilket är skälet till att vi ville ställa sådana frågor då vi ansåg 
att dessa skulle leda till mer utförliga svar än om vi endast använt oss av slutna frågor. Christensen et 
al (2010) beskriver att en sluten fråga är en sådan då respondenten svarar inom ett angivet spektra. 
Respondenten behöver då inte formulera ett eget svar utan kan svara utefter de strukturerade 
svarsalternativ som ges. Genom att använda en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor så 
fick vi möjlighet att kunna kasta om ordningsföljden på frågorna utefter de svar vi fick av 
respondenterna.  

2.5	  Urval	  	  	  
Enligt Christensen et al (2010) innefattar ett sannolikhetsurval att du erhåller ett register av något slag 
och utefter det väljs respondenter ut medan vid ett icke sannolikhetsurval väljs inte respondenter ut 
från hela målpopulationen. Du täcker således inte in alla enheter ur populationen vilket kan leda till ett 
skevt resultat. Dock används icke sannolikhetsurval till somliga undersökningar, framförallt vid en 
kvalitativ undersökning. Christensen et al (2010) menar att det då är viktigare att du använder 
respondenter med insikt och kunskap än att du täcker en statistisk representativitet. Christensen et al 
(2010) beskriver att när marknadsundersökaren själv bedömer vilka som ska ingå i undersökningen 
gör denne ett strategiskt urval. Vidare beskriver de även att vid ett bekvämlighetsurval görs urvalet 
efter vilka som har möjlighet att delta i undersökningen. Påstana urval beskriver Christensen et al 
(2010) som urval som görs då en marknadsundersökare placerar sig någonstans, exempelvis i ett 
shoppingcenter och frågar människor som går förbi.  

Då vi valde att göra en kvalitativ analys av vår undersökning, valde vi även att göra ett icke 
sannolikhetsurval då vi valde respondenter till våra undersökningar. Urvalet är även ett strategiskt 
urval samt vid fokusgruppen ett bekvämlighetsurval. Till de personliga intervjuerna gjordes även ett 
påstana urval. 

När vi valde respondenter till fokusgruppsintervjun så tänkte vi på vilka män som vi hade i vår 
umgängeskrets i passande åldrar som skulle passa in i vår målgrupp. De som deltog tillhörde Mias 
sambos bekantskapskrets och valdes på grund av att vi ville ha personer som kände varandra och som 
inte var alltför olika i sina personligheter. Respondenterna i fråga valdes även på grund av att de har ett 
relativt högt modeintresse. Våra fyra respondenter som deltog i fokusgruppsintervjun var i olika 
åldrar, hade skiftande yrkesbanor och livsstil. Sedan var det även viktigt att de som deltog kändes sig 
bekväma med varandra samtidigt som det inte hade exakt samma levnadssituation. Vi ringde runt 
relativt tidigt i arbetets skede och kollade om ett intresse fanns att delta i vårt examensarbete. Sedan 
bestämdes plats och tid utefter hur våra respondenter hade tid och möjlighet.  

När vi valde respondenter till de personliga intervjuerna fick vi försöka handplocka män som skulle 
kunna passa in åldersmässigt till vår undersökning samt att de arbetade och levde i Uddevalla 
Kommun. Vi försökte få svar från personer med så olika klädstil som möjligt men vi fick utgå ifrån 
den stil som de hade just då när vi intervjuade dem. På det sättet försökte vi få ett så blandat urval som 
möjligt så att de skulle kunna vara representativt för vår undersökning. Resultatet blev att vi fick en 
hel del svar från män som arbetade som säljare vilket i sig kan leda till att vårt slutresultat inte blir så 
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brett som vi från början hade önskat. Dock behöver det inte betyda att de som arbetar som säljare kan 
ses som en homogen grupp utan dessa kan ha lika skilda åsikter om klädinköp som en heterogen grupp 
hade haft.  

2.6	  Felkällor	  
Vi var medvetna om de felkällor som kunde tänkas uppstå under undersökningens gång, därför valde 
att vi undertiden som analysen pågick även analysera våra felkällor och rapportera om dessa. En 
felkälla kunde vara att de som blir intervjuade påverkades av oss som ställde frågorna, detta kunde 
således leda till vilseledande svar. Vilseledande svar genom att de svarade på ett sätt som de trodde att 
vi ville att de ska svara på. För att minimera risken för mindre ärliga svar fick de intervjuade vara 
anonyma, på det sättet kände de sig antagligen mer öppna i sina svar till oss.  

Ett annat försök till att minska felkällorna i vår rapport blev att så objektivt som möjligt välja ut de 
som skulle bli intervjuade. Sedan var det även av vikt att vi försökte förhålla oss på ett så neutralt sätt 
som möjligt när vi genomförde intervjuerna. Så att de som blev intervjuade inte kände av några 
värderingar från oss utan att de verkligen utgick ifrån sina egna åsikter.   

En annan viktigt felkälla var att eftersom vi endast intervjuade ett fåtal män och på en ort så kommer 
undersökningarna inte att ge någon generell bild av hur män i den målgruppen i allmänhet konsumerar 
runt om i Sverige. Utan endast hur en del av målgruppen i Uddevalla resonerar.  

2.7	  Val	  av	  litteratur	  
Den teoretiska delen i uppsatsen har till stor del att utgjorts av vetenskapliga böcker som agerar 
referenslitteratur, exempelvis Consumer Behaviour A European Perspective samt Konsumtionsliv. Vi 
letade även efter vetenskapliga artiklar som kan kopplas samman till vår problemställning och ge en 
ännu större teoretisk grund i arbetet.  

För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna så använde vi oss av Marknadsundersökning – en 
handbok, då vi har sett till den som en intervjuguide. Med hjälp av den boken så utformade vi våra 
intervjufrågor till både fokusgruppintervjun och de personliga intervjuerna. Vi utarbetade frågorna så 
att de var öppna och inte ledande. Boken gav även handledning till oss, till vårt agerande som 
moderator och intervjuare. Den hjälpte oss i förberedandet inför intervjuerna i vårt sätt att agera och ge 
respons mot våra respondenter. Vi kände att detta var en viktig bit då vi ville få ut så mycket som 
möjligt av intervjuerna. Det var viktigt att förhålla sig på ett neutralt och objektivt sätt så att 
respondenten i fråga kände sig bekväm och avslappnad för att ge trovärdiga svar.  

Till hjälp för att utforma och skriva rapporten så har vi använt oss av boken Rapporter och uppsatser, 
Jarl Backman (2008). Vi utgick från denna litteratur när vi skrev vår slutgiltiga rapport och till de 
delmoment som har skrivits under arbetets gång. Backman (2008), beskriver bland annat tre olika sätt 
referera i löpande text. Ett av de system han nämner är Harvardsystemet vilket han väljer att kalla 
parantessystemet, som är det system som vi har använt oss av i vårt arbete.  

Vi började leta på ett antal olika databaser för att se om det kunde finnas några vetenskapliga artiklar 
som skulle kunna passa vårt ämne. Den databas som vi hittade mest lämplig information på var, 
Business Source Premier.  

Olika sökord som vi använde oss av var purchase online, purchasing clothes online, mens 
shoppingbehavior, online-shopping, mens clothing consuming med flera. Det sökord som gav flest 
intressanta träffar var purchase online. Genom det sökordet fann vi några artiklar som berörde olika 
hypoteser om hur män tänker och agerar kring online-shopping. Vi valde att bara kunna söka på 
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artiklar som håller en viss vetenskaplig standard. Detta ger oftast färre träffar men fördelen är att det 
sållar bort oseriösa artiklar där trovärdigheten i resultaten känns bristande. 

2.8	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  data	  
Då vi hade en begränsad tid på oss att genomföra undersökningen och slutföra arbetet planerade vi att 
göra det som hade med undersökningarna att göra under april månad. Vi började med 
fokusgruppsintervjun i början av april för att sedan gå vidare och genomföra de personliga 
intervjuerna och bearbeta resultaten i mitten respektive slutet av april. Genom att lägga upp 
tidsplaneringen på detta sätt fick vi tid på oss att bearbeta resultaten på ett så givande sätt som möjligt 
och därigenom kunna koppla samman det till vår analys. 

De resultat som vi fick fram genom intervjuerna redovisas i en löpande text. Det vi ville uppnå med 
denna studie var att få fram så mycket information som möjligt som kunde ge svar på vår 
problemställning. Genom svaren vi fick och den analys vi genomförde hoppas vi kunna ta med oss 
denna studie till senare arbetsliv.  
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3.	  Referensram	  
Här presenteras den teori som vi under arbetets gång har studerat och som ligger till grund för den 
analys som redovisas i kapitel fem.  

 

3.1	  Köpprocessen	  
Askegaard, Bamossy, Hogg och Solomon (2010), beskriver att människan innan ett inköp går igenom 
ett par olika steg. De beskriver stegen som problemets erkännande, informationssökning, utvärdering 
av alternativ och val av produkt, som slutligen leder till produkten som faktiskt köps. Vidare förklarar 
de att när beslutet om ett köp tas, påverkas det sista steget av om denna process kommer att användas 
igen vid liknande köp vid andra tillfällen.  

De förklarar även att alla de olika köp som människan gör är varierande stora vilket leder till att 
processen ser annorlunda ut inför varje köp. Ett större inköp kräver mer ansträngning vid exempelvis 
informationssökningen än vid ett mindre inköp. Ibland är beslutsprocessen så liten att den sker 
automatiskt och nästan omedvetet. Vidare säger de även att när en konsument är villig att göra vad de 
kan för att få ett behov tillfredsställt blir denne motiverad till att söka mer förhandsinformation för att 
uppnå målet.  

För att lättare känneteckna själva beslutsfattandet i processen vid ett köp kan man se efter den 
ansträngning som görs innan beslutet tas. Forskare har tänkt det som en sammanhängande enhet där 
det i ena änden går från långvarig problemlösning till ett vane rotat beslutsfattande i andra änden. Då 
många beslut hamnar i mitten av dessa två har Askegaard et al (2010), valt att låta dessa ingå i 
kategorin begränsad problemlösning.  

Beslut som tas under långvarig problemlösning handlar om köp av större betydelse. Här utvärderas 
varje produkt och olika alternativ, ofta är det kopplat till varumärken, vad dessa kan ge för utlopp och 
om det kommer att ge den effekt som önskas.  

Begränsad problemlösning är oftast enklare. Här finns inte samma motivation till informationssökning 
som vid tidigare beslutsfattande. Man använder sig istället av enklare riktlinjer, genvägar som har 
byggts upp som konsumenten kan falla tillbaka på för att inte behöva börja från början vid varje nytt 
köp.  

Vanerotat beslutsfattande beskriver Askegaard et al (2010), som beslut som människan gör utan någon 
direkt medveten ansträngning. Många köp är så pass inlärda att vi knappt märker att vi tagit beslutet 
om att köpa. Forskare kallar dessa köp automatiska.  

3.2	  Olika	  typer	  av	  köpare	  
En generell syn ur ekonomisk psykologi är att det är förmågan och viljan att köpa något som styr hur 
mycket en person konsumerar. De beskriver även viljan som finns hos somliga människor att inte följa 
några modetrender, dessa personer strävar istället efter att inte fastna i en viss stil bara för att den råkar 
vara trendig. De vill således inte shoppa det som förväntas av dem utan väljer istället att handla det 
oväntade. Genom att konsumera på detta vis försöker de skapa sig en unik stil som går emot de 
ledande trender som finns för tillfället (Askegaard et al 2010). 

Evans, Foxall och Jamal (2008), beskriver några olika motiv som man som konsument kan ha när man 
shoppar. Olika konsumenter drivs av skilda anledningar till att shoppa på varierande sätt. Några av de 
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typerna som de tar upp är bland annat den sociala shopparen, som ser shoppingen som en rolig 
företeelse att göra med vänner och familj samtidigt som denne även ser shoppingturen som en 
möjlighet att knyta nya kontakter. En annan sort av shoppare är idéshopparen som handlar inriktat 
efter trender och nya modeföreteelser. Sedan beskriver de även belöningshopparen, som shoppar för 
att slappna av och för att belöna sig själv.  

Boström och Hernant (2010), menar att den sociala interaktionen vid shoppingtillfället är viktig för 
många kunder. De förklarar att interaktionen kan vara den mellan kund och personal eller mellan kund 
och andra förebilder såsom vänner. De menar även att det ibland kan vara inköpssituationen som kan 
vara socialt viktig för kunden. Att kunden vill synas i rätt butik eller med rätt vara.   

Evans et al (2008), tar även upp olika typer av köpare. De olika motiven att shoppa på som är 
beskrivna tidigare kan även kopplas till hur konsumenten agerar olika som köpare. Exempelvis den 
kvalitetsmedvetna köparen som handlar på ett strukturerat och systematiskt sätt för att hitta varor med 
den bästa kvalitén. En annan typ av köpare är den varumärkesmedvetna som helst konsumerar de mera 
exklusiva märkena, de anser att ju högre pris desto bättre kvalitet och besöker därför gärna butiker 
som innehar produkter av statusmärken. De gillar även att köpa sådant som är populärt hos andra 
konsumenter.  

Den modemedvetna köparen gillar att handla det trendigaste och finner njutning i att vara först med 
senaste. Rekreationsköparen ser sig som en köpare som njuter av själva shoppingturen och ser 
shoppingen som ett fritidsintresse. Den prismedvetne köparens mål är att hitta ett så bra pris som 
möjligt och gillar således att jämföra pris och varor. En köpare som är varumärkeslojal är precis som 
det låter trogen till ett visst varumärke. Impulsköparen är den som inte planerar sina inköp innan utan 
som bara går ut och köper något oavsett pris.  

Människors känslor för shopping influeras av kultur och omgivningen där vi bor. Askegaard et al 
(2010), menar att vi kan identifiera ett par olika shoppingtyper och på så sätt segmentera kunderna 
efter typ. Indelningen kan bero på vilka produkter det handlar om eller olika typer av butiker. De 
beskriver vidare att den indelning som de har gjort är endast ett par tänkbara typer och täcker inte in 
alla olika möjligheter.  

Den ekonomiska köparen är en rationell person som är mål-orienterad och är nästan uteslutande 
intresserad av att få ut ett maximalt värde av pengarna. Boström och Hernant (2010), menar också att 
den ekonomiska konsumenten har sitt fokus på kvalitet och pris och låter upplevelser och personal 
spela mindre roll. Vidare förklarar Askegaard et al (2010), att den personliga köparen är den som är 
mer eller mindre beroende av butikspersonalen. Personen i fråga vill bli ihågkommen och uppskattar 
således när personalen känner personen och vet dennes namn. Boström och Hernant (2010), menar 
även att den personliga köparen inte fäster vid ekonomiska termer utan att dessa spelar mindre roll.  

Den apatiska köparen är personen som inte finner något intresse i att köpa saker, denne ser det som en 
nödvändig men obehaglig sysselsättning. Fritidsköparen däremot är personen som ser shopping som 
ett nöje, en social aktivitet och föredrar att spendera ledig tid med att shoppa. (Askegaard et al 2010) 

3.3	  Påverkan	  från	  andra	  
Askegaard et al (2010), talar även om olika referensgrupper som påverkar oss när vi konsumerar olika 
produkter. Somliga referensgrupper som exempelvis någon som vi ser upp till eller en grupp som vi 
vill känna tillhörighet med påverkar den enskilda konsumenten olika beroende på vilket köp denne ska 
göra. De förklarar att det finns två olika dimensioner i den mån som vi påverkas av referensgrupper, 
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de skiljer på köp av lyxprodukter och nödvändiga produkter som dimension ett. Den andra 
dimensionen förklarar de som skillnaden om produkten ska konsumeras för privat bruk eller offentligt.  

Askegaard et al (2010), beskriver även skillnaden mellan låg och högriskprodukter. En lågriskprodukt 
är enligt dem en produkt som konsumenten kan pröva innan ett köp bestäms, vid sådana köp vänder 
sig inte konsumenten till någon referensgrupp.  Däremot så tar vi gärna hjälp av vad andra säger och 
tycker vid köp av exempelvis datorer och dyra designerjeans. Vid dessa tillfällen anses risktagandet 
som betydligt större. 

Askegaard et al (2010), menar också att en konsuments fysiska och sociala omgivning spelar stor roll 
för vilka köp den gör. Hur konsumenten använder produkten kan också spela roll för hur personen 
utvärderar den. Konsumenten påverkas även av den fysiska miljön runt omkring vid shoppingtillfället, 
mängden av andra konsumenter i närheten vid det köptillfället. Även inredning i butiker, speciella 
lukter eller temperaturen i miljön kan påverka konsumtionen. Andersson, Eek och Pihlsgård (2010), 
tar även de upp vikten av att kunden trivs i butiksmiljön för att det ska leda till ett köp. Viktiga 
faktorer som ska leda och förenkla kundens val av produkter är exponeringen av varor i butiken, hur 
de skyltas och de bemötande som kunden får av butikspersonalen.  

Evans et al (2008), beskriver att en människas självkontroll är den utsträckning som man anpassar sig 
till sin sociala miljö. Ligger man högt här så menar dem att man beter sig kameleontliknande, man 
försöker alltid göra ett gott intryck på andra då man vill bli accepterad. Sådana personer köper 
produkter och varumärken som de tror bidrar till denna acceptans från deras referensgrupp. Ligger 
man däremot lågt på variabeln så bryr man sig mindre om andras intresse och utgår mer ifrån sina 
egna åsikter och attityder. De påverkas inte i samma utsträckning av sin omgivning och bryr sig 
mindre om omgivningens godkännande.  

3.4	  Internet-‐handel	  
Att Internet-handeln ständigt växer sig större är ett faktum men Askegaard et al (2010), menar att e-
handeln inte kommer att ta över helt och hållet. De förklarar att en svensk undersökning visar att 
informationssökandet har blivit allt mer vanligare att göra via Internet men att själva köpet fortfarande 
till största del sker i butik. De menar också att det skiljer sig mellan yngre och äldre generationer och 
att e-handeln kommer att få större och större betydelse för vårt samhälle i framtiden.  

Vidare förklarar Askegaard et al (2010), att det finns en del begränsningar med e-handeln. 
Shoppingupplevelsen blir inte densamma vid köp av kläder och andra produkter där själva känslan av 
produkten är av väsentlig betydelse för att besluta sig för att köpa eller inte. De beskriver att en studie 
visar på att män tenderar till att behöva mindre information om produkter innan köp vad gäller känslan 
av materialet, lukter, passformer och annat än vad kvinnor oftast är i behov och är intresserade av.  

Askegaard et al (2010), menar även att trots att många företag har bra policys när det kommer till 
returnering av varor, kan konsumenter bli ståendes med stora volymer produkter hemma som de helt 
enkelt inte vill ha på grund av bristande passform, fel färg eller fel storlekar. Glock och Kunz (2004), 
menar även att Internet-handeln har ett större behov av att ha ett konstant system i hur stor en storlek 
ska vara än i en fysisk butik. Detta behöver en Internetbutik ha eftersom kunden inte har möjlighet att 
testa varan innan de beställer den.  

3.5	  Fysiska	  butiker	  
Askegaard et al (2010), förklarar att en av de viktigaste faktorerna med fysiska butiker är vikten av 
butikspersonalen. De menar att personalen har en stor inverkan hos den köpande kundens beteende. 
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De kan exempelvis ge råd och experthjälp om olika produkter som kan komma att göra det lättare för 
kunden att göra ett visst köp. Är butikspersonalen likvärdig i sin klädstil med konsumenten i fråga 
eller om den är en person som kunden kan relatera till och känna förtroende för kan detta också leda 
till ett avgörande för om kunden handlar eller inte. Vidare menar även Askegaard et al (2010), att 
effektiv butikspersonal känner sina konsumenter bättre och använder sin kunskap för att möta kundens 
behov. 

Även Boström och Hernant (2010), menar att butikspersonalen är av vikt då de kan ge kvalitet till 
kunders köpupplevelse. Personalens förutsättningar påverkar oftast kundernas upplevelse direkt och är 
av stor vikt för att kunden ska känna sig tillfreds med sitt besök i butiken.  

Andersson et al (2010), beskriver hur synintrycket är av stor vikt när en kund väljer produkter. 
Produkterna måste attrahera konsumenterna, därför läggs mycket vikt vid detta vid tillverkning och i 
butiken. Även belysning i butiker är sådant som är avgörande för hur en produkt uppfattas. De menar 
också att det är viktigt med luft i butiken så att inte kunden känner sig instängd. Varorna ska vara 
exponerade på ett överskådligt sätt så att kunden inte tröttnar av alla olika intryck som kan komma att 
finnas i en butik. De förklarar också att det måste vara lätt för konsumenterna att finna skyltning och 
de varor som ingår i eventuella kampanjer som pågår i butiken. Vidare beskriver de även produktens 
känsla och vikten av att produkten måste kännas bra då kunden ska handla. Butiker har provrum för att 
kunder ska kunna prova och känna plagget på innan de tar ett beslut om köp. Det är sådant som är 
viktigt att tänka på i tillverkningen då känselsinnet är viktigt även ur marknadsföringssynpunkt.   

Hatch (1993), menar att konsumenter oftast föredrar somliga textila material framför andra på grund 
av känslan av materialet och kvalitén. Enligt Hatch (1993), ser konsumenter skillnader mellan olika 
material i vardagen och känner därför mer för vissa än för andra. Hon förklarar också att människans 
sinnen är involverade i valet av material. Framförallt i det estetiska tyckandet. Synen och känseln är 
det som används mest då de estetiska egenskaperna är de som spelar störst roll i valet av kläder. 
Vidare beskriver Hatch (1993), att många textila vetenskapsmän menar att komfort av kläder är när 
människor inte är medvetna om dem när de har dem på sig. Det ska kännas lätt, bekvämt och ge 
känslan av frihet. 

Glock och Kunz (2004), beskriver att konsumenten söker kläder som både tilltalar ögat när plagget är 
på samt känns bekväma när konsumenten använder dem. Enligt dem samspelar dessa egenskaper med 
rådande modetrender i vilka passformer som är inne för tillfället. De förklara begreppet passform som 
beroende på hur ett plagg sitter åt eller inte på kroppen. Vidare talar de även om att kvalité bestäms 
efter ifall plagget uppfyller de estetiska egenskaper samt sitt användningsområde. Kläder för den 
generella konsumenten menar de, ska oftast uppfylla både ett funktionellt syfte men också ett estetiskt.  
Kvalitetsstandard varierar efter vad kunden efterfrågar och vad dess behov är. Glock och Kunz (2004), 
talar även om att ibland efterfrågas hög kvalité som möter funktionella krav på varan och i andra fall 
handlar det främst om de estetiska egenskaper som kunden efterfrågar.  

Askegaard et al (2010), beskriver även att den europeiska befolkningen överlag fortfarande efterfrågar 
bra kvalitet på de varor som de konsumerar men till rätt pris.  

3.6	  Problemanalys	  
Vi har valt att i referensramen beskriva tidigare utgiven litteratur som berör konsumentbeteende på 
skilda sätt. Vi har tagit upp teorier om köpprocessen vilken är den process som människan går igenom 
vid varje köp denne gör. Vid ett större köp är processen mer avancerad och vid mindre köp är den 



Examensarbete	  Butikschefsutbildningen	  
Sofie	  Bergenholtz	  och	  Mia	  Marklund	  
	  

	   23	  

nästan obefintlig. Den sker då automatiskt och omedvetet och vi tror att den är ännu mer omedveten 
hos konsumenter än vad som beskrivs i teorin.  
 
Vidare tar vi även upp olika typer av köpare som vi har refererat till från tre olika litterära källor. Detta 
har vi gjort på grund av att de styrker varandra samtidigt som man kan se att det skiljer sig något från 
hur de beskrivs. Att ta med olika typer av köpare i teorin valde vi för att vi ville ha möjligheten att 
analysera våra respondenter för att se om vi kunde hitta några köpare bland dem. Vi fann några olika 
köpare bland våra respondenter även om vi anser att de säkerligen är mer nyanserade köpare i 
verkligheten än vad som är angivet i teorin. Dock anser vi att det gick att tillämpa dessa 
köparpersonligheter på nästan samtliga respondenter. Att urskilja olika typer av köpare ger oss även en 
bild av vilka motiv dessa har för att handla och förstärker förståelsen för varför människor gör vissa 
val och tar somliga beslut.  
 
Vi har även behandlat en del teorier om referensgrupper och hur en människas sociala omgivning 
påverkar de val och beslut denne tar. Vi anser att detta är en viktig del inom konsumentbeteende då 
även detta hjälper oss att förstå hur människor fungerar. Som teorin beskriver så tror vi att vi påverkas 
olika beroende på vilken referensgrupp vi vill tillhöra. Även butikspersonalens kompetens samt 
bemötande påverkar konsumenten i sitt agerande i en fysisk butik. Detta anser även vi är av vikt då 
bristande kunskap kan leda till att kunder väljer att konsumera antingen i en annan butik eller på ett 
annat sätt, exempelvis via nätet.  
 
Vad gäller teorin om Internet-handeln som vi har behandlat så menar vi att den är intressant eftersom 
att det finns begränsningar med att handla från en Internetbutik. Teorin påvisar bristerna vid Internet-
handeln som exempelvis att möjligheterna som att prova, känna och se plaggen på riktigt försvinner 
dock tar den inte upp de möjligheter som e-handeln erbjuder. Vilka vi menar är exempelvis en mer 
överskådlig layout av varorna för kunden, ett tydligare sätt att kombinera plagg på samt att marknaden 
i princip är oändlig. 
 
Teorin som beskriver vikten av att konsumenten kan använda flera av sina sinnen när denne köper 
kläder tycker vi belyser det som vi fick fram igenom våra undersökningar. Framförallt passformen och 
känslan av plagget på kroppen är det väsentligaste som våra respondenter styrs av innan de köper 
något. Slutligen tror vi även som teorin beskriver att vilket synintryck kunden får när den går in i en 
fysisk butik är relativt avgörande för om kunden blir motiverad och intresserad av att köpa något.  
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4.	  Empiri	  
Detta kapitel berör de resultat som vi fick fram genom våra undersökningar. Först kommer en 
redogörelse för svaren vi fick från fokusgruppsintervjun. Sedan redovisas en sammanfattning av de 
personliga intervjuerna. Dessa finns även att läsa i fullformat i bilaga två.   

 

4.1	  Fokusgruppsintervju	  delstudie	  1	  
Denna intervju skedde söndagen den tionde april hemma hos Mia. Intervjun spelades in på en dator 
utrustad med webbkamera och mikrofon och respondenterna informerades om detta och gav sitt 
godkännande innan intervjun påbörjades. Vi förklarade även arbetets syfte och vad deras svar skulle 
användas till. 

De fyra olika respondenterna var mellan 26 och 31 år. Först kommer svaren från våra kvantitativa 
frågor som vi ställde till dem var och en innan själva diskussionen började. Deltagarna kommer inte att 
redovisas med namn utan kommer att få vara anonyma. 

Respondent 1.   

Är 26 år och tjänar 325 000 kronor per år. Han anser sig vara en sexa på en modeintresserad skala från 
1-10. Handlar kläder gör han varannan månad och lägger då i snitt 1500-2000 kronor vid varje 
köptillfälle. I genomsnitt köper han två plagg per köptillfälle och besöker tre olika butiker när han är 
ute och shoppar. Om han besöker och köper kläder från Internet så sker det i två stycken olika 
Internetbutiker, men detta sker väldigt sällan. Den tid han spenderar i en butik respektive framför 
datorn när han handlar är femton minuter i vardera.  

Respondent 2. 

Är 29 år och tjänar 250 000 kronor per år. Respondent två anser sig vara en åtta på en 1-10 
modeintresserad skala. Handlar kläder gör han en gång i månaden och spenderar i snitt 1000 kronor 
vid varje köptillfälle. Han köper i snitt fyra plagg och besöker två olika butiker när han är ute och 
handlar. Om han ska handla kläder via Internet så besöker han endast en Internetsida. Tiden som han 
tillbringar i butik är tjugo minuter respektive trettio minuter om han handlar via nätet. 

Respondent 3. 

Är 31 år och tjänar 77 000 kronor per år. Respondent tre anser sig vara en sjua på en modeintresserad 
skala från 1-10. Han handlar kläder ungefär fyra gånger per år och lägger i snitt 500 kronor vid varje 
köptillfälle. När han handlar kläder köper en han oftast ett plagg per tillfälle och besöker en butik för 
att köpa det plagget. Han handlar inga kläder från några Internetsidor. Tiden som han tillbringar i den 
butik som han handlar ifrån är i snitt femton minuter. 
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Respondent 4. 

Är 30 år och tjänar 250 000 kronor per år. Han säger sig vara en sjua på en modeintresserad skala från 
1-10. Handlar kläder gör han var tredje månad och lägger då 500 kronor vid varje köptillfälle. Vid 
varje köptillfälle handlar han ett plagg och besöker oftast två butiker. När han handlar kläder på 
Internet så besöker han två olika sidor. Den tid som han spenderar i butik vid varje köptillfälle är 
tjugofem minuter och när han handlar på nätet ägnar han tjugo minuter vid varje tillfälle. 

4.1.1	  Gruppdiskussion	  
Följande svar som kommer är en sammanfattning på de svar som vi fick på de kvalitativa frågorna 
som vi ställde. Dessa frågor diskuterades av våra fyra respondenter i en så kallad fokusgruppintervju. 

4.1.2	  Yrke,	  intresse	  och	  stil	  
De fyra respondenternas yrken är ställningsbyggare, inköpare, mentalskötare och egenföretagare. När 
det fyra respondenterna skulle besvara frågan om vad de anser sig ha för stil svarade de följande 
causal, inget extravagant, rockig men ändå lite polerat, smart klädd på jobbet vilket är strikt men 
fortfarande lite avslappnat.  

Hur mycket de påverkades av sin omgivning i valet av kläder resulterade i några olika svar. Från att en 
påverkades mycket till att två påverkades till viss del av sina respektive medan en person inte brydde 
sig nämnvärt om vad hans omgivning tyckte.  

Lite olika fritidsintressen som de intervjuade hade är fiske, snickra, ridning, musik, laga mat, spela 
gitarr, tatueringar och att vara med respektive och familjen.   

4.1.3	  Kriterier	  för	  köp	  av	  plagg	  
Olika kriterier som de intervjuade hade när de köper kläder var först och främst bra passform och att 
plagget var snyggt. Sedan skulle det även vara bra kvalitet och ha ett rimligt pris. Tre av fyra tänkte 
inte på kläder i termer som trendigt eller att de skulle hålla en hög modegrad. Eftersom två av de 
intervjuade gillade rockig stil så tyckte de inte att modegraden spelade någon större roll eftersom de 
anser att den stilen kommer och går i hur aktuell den är i pågående trender. Samtliga känner att utbudet 
av mode är så stort nu så det spelar nästan ingen roll vad man har på sig utan att man kan vara inne 
ändå. Gemensamt kom de fram till att passformen ändå var det viktigaste när de handlade kläder. 

Samtliga handlade helst i en fysisk butik men de valde dock att handla mera nischade plagg via nätet. 
Kontakten med butikspersonal tyckte en av respondenterna var hans främsta anledning till varför han 
handlade i butik. Det var viktigt för honom att få respons på hur plagget satt och även hjälp med att 
hitta rätt storlek. Är personalen kunnig så kan de enkelt ta fram varor som passar så att han som kund 
slipper att leta en evighet för att hitta rätt. Sedan tyckte han även att det var bra att få tips om 
matchning på plagg då han inte riktigt litade på sitt eget omdöme när det gällde detta. 

4.1.4	  Vad	  Internet-‐handeln	  har	  att	  erbjuda	  
En utav respondenterna hade börjat handla mycket via nätet på sista tiden. Anledningen till det var för 
honom att utbudet var så mycket större och att det var ett enkelt sätt att shoppa på då han kunde göra 
det dygnet runt om han ville. De andra hakade då på med att det var lättare att hitta i en Internetshopp 
då de oftast var mer tydliga och överskådliga i sin utformning. De ansåg att när de gick in i en butik så 
tröttnade de snabbare eftersom det ibland kunde vara svårt att hitta bland alla plagg. Sedan tyckte de 
även att Internetshopparna var bra på att tipsa om kombinationer på plagg och även visa vad andra 
rekommenderade som bra köp. De tyckte att nätsidorna gav fler uppslag och idéer än vad en fysisk 
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butik gjorde. Även kampanjvaror var lättare att hitta på Internetsidor då det bara var att klicka i den 
kolumn som bestod av kampanjvaror. 

4.1.5	  Bristfälligt	  utbud	  
Uddevallas utbud ansåg alla vara bristfälligt och inte ha det som passade deras stil. Den butik som 
samtliga tyckte var hyfsat bra var Carlings. Eftersom de tyckte att utbudet var bristfälligt valde en av 
dem att åka till andra ställen som till exempel Lager 157 i Gällstad. Tre av fyra respondenter täckte 
upp behovet från någon Internetshop, den fjärde nöjde sig med utbud som fanns. För två av dem kunde 
det lokala utbudet av butiker utvidgas med en tur till Göteborg.   

4.1.6	  Plagg	  som	  fungerar	  att	  handla	  på	  nätet	  
Kläder som var vanligast att handla på nätet var t-shirts eftersom de inte krävde så mycket passform, 
utan de ansåg att de flesta t-shirtarna såg likadana ut oavsett vilken butik de handlade ifrån. Ett plagg 
som de alla ansåg som svårt att handla via nätet var jeans eftersom det kräver så mycket i passform 
och kvalitet. Där var det alltså viktigt att kunna testa plagget på riktigt för att se så att det passade. 
Annars ansåg en av dem att i princip allt gick att handla från en Internetshop medan de övriga tyckte 
att enklare plagg var det som de generellt beställde från nätet. Modegraden hade ingen avgörande 
faktor på vilka plagg som de beställde från nätet respektive handlade i butik. 

4.1.7	  Mest	  besökta	  butiker	  fysiskt	  och	  på	  Internet	  
De vanligaste butikerna både fysiska och på Internet som de handlade ifrån var H&M, swedenrock.se, 
Brothers, Carlings, zoovillage.se, Nelly.com, junkyard.se. Det som lockade till Internetbutikerna var 
tillgängligheten att kunna kolla när som helst och att de erbjöd mer nischade plagg än de fysiska 
butikerna. Swedenrock.se erbjöd enligt en av dem även möjligheten att kunna kolla i en katalog som 
täckte upp allt från olika kläder till smycken och musik med mera. 

4.1.8	  Passform	  och	  varumärke	  
Samtliga ansåg att vad som ledde till ett köp var först och främst kvalitén och att passformen var bra 
på plagget. En kombination av olika faktorer som att det var snyggt och att priset var överkomligt. Att 
köpa ett plagg bara för att det har ett visst varumärke och att använda det som något som signalerade 
status framhöll samtliga som irrelevant. De var alla överens om att hade plagget ett märke så skulle det 
helst inte synas. Vid jeans framhöll två att dem att det kunde vara viktigt vilket sorts märke det var 
eftersom de höll bättre kvalité enligt dem. Varumärket spelade för samtliga respondenter en roll och då 
beroende på vad kläderna skulle användas till. Om det var arbetskläder som skulle hålla en viss 
kvalitet var det viktigt vilken typ av märke som plagget hade.  

4.1.9	  Informationssökning	  innan	  köp	  
Informationssökning innan ett plagg köptes var för samtliga i princip obefintlig. Generellt hade de en 
idé om vad de ville ha eller behövde innan de gick ut och shoppade. Det spelade ingen roll vilken typ 
av plagg de skulle köpa när det gällde informationssökning innan ett köp.  

4.1.10	  Påverkan	  från	  andra	  
När det gällde påverkan av andra vid själva köptillfället så påverkades två av respondenterna av vad 
butikspersonalen tyckte men även om den respektive tyckte att plagget satt bra var en väsentlig faktor. 
Det kändes bättre för tre av dem att få en positiv bekräftelse innan det slutgiltiga beslutet togs om ett 
köp. Genom att få detta innan beslutet togs kändes själva slutprocessen bättre förankrat hos dem. 
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En av dem ville ha så lite respons som möjligt av någon när han beslutade sig om ett köp. Han tyckte 
att det var viktigast att han var nöjd med plagget och kände sig säker i sitt köp. För honom fungerande 
butikspersonalen bara som en sista länk då han kom i kontakt med dem i kassan. 

4.1.11	  Shoppa	  ett	  tillfälle	  till	  att	  socialisera	  
Vid den slutgiltiga frågan om vad de ansåg om deras shoppingtillfällen som ett sätt att socialisera med 
vänner och respektive så började en av respondenterna med att säga att han trodde det var en mer 
förkommande företeelse hos tjejer. Han och två av de andra ansåg inte det som ett tillfälle som man 
passade på att umgås med vänner och respektive. En av dem tyckte att det var roligare att shoppa med 
en kompis än att gå själv och tyckte då således att det var ett utmärkt tillfälle att umgås på. Den 
allmängiltiga uppfattningen om att shoppa med en respektive var att det var bättre att göra det själv. 
De tyckte att det var svårt att kombinera shopping med umgänge med flickvän på grund av att de 
shoppade på så olika sätt. De ansåg att deras respektive ville prova en hel del plagg innan de beslutade 
sig om att de skulle bli ett köp överhuvudtaget medan respondenterna ansåg att om man provade ett 
plagg så var det med i åtanke att köpa det. 

4.2	  Personliga	  intervjuer	  delstudie	  2	  
De respondenter som har deltagit i denna undersökning är intervjuade under elfte samt tolfte april 
2011. Personerna är lovade att få vara anonyma, vi förvissade dem om att det endast var vi som skulle 
ha tillgång till deras svar vid bearbetning men att resultaten sedan skulle komma att användas som 
underlag för vår analys och visas i arbetet. Samtliga respondenter är handplockade både i Uddevalla 
centrum och ute på Torp köpcentrum, under en förmiddag och en eftermiddag. Varje intervju tog 
mellan fem och tjugo minuter och svaren noterades under tiden.  

Intervjufrågorna är desamma som använts under fokusgruppsintervjun, se bilaga 1. Svaren har vi 
endast noterat genom att skriva ner och sedan renskrivit varje intervju vilka samtliga kan ses under 
bilaga 2. Dessa intervjuer är inte inspelade utan endast noterade under tiden. För att vara säkra på att vi 
uppfattat deras svar rätt så frågade vi om det vi hade noterat var korrekt.  

Respondenter 

Vi har genomfört tio personliga intervjuer och vi fick ett brett spektra på åldrarna då de var 25, 25, 27, 
28, 29, 30, 30, 31, 32 samt 35 år. De hade en inkomst mellan 110 000 kronor per år upp till 400 000 
kronor. På en modeintresserad skala från 1-10 ansåg sig tre av tio vara en sexa på skalan. Två stycken 
ansåg sig vara åttor och en person satte sig som en sjua. Endast tre av männen satte sig under medel då 
en graderade sig själv till en femma, två stycken tvåor och en enstaka en etta då han var måttligt 
intresserad.  

Fyra stycken av respondenterna angav att de handlar i genomsnitt kläder två gånger i månaden. Medan 
tre stycken sa att de shoppade tre till fyra gånger i månaden. En person svarade en gång i månaden och 
endast två personer handlade ett fåtal gånger per år. En utav dessa svarade att han då handlar cirka två 
gånger per år och den andra max fem gånger per år.  

Sex personer handlade för cirka 1000 kronor vid varje shoppingtillfälle medan de andra fyra sa mellan 
500-700 kronor och samtliga svarade då att de oftast kom hem med minst två plagg. Två av dessa sade 
även att de kom hem med två till tre eller tre till fyra plagg.  

Personen som endast handlade två gånger per år gick oftast bara in i en butik och gjorde sina inköp, 
även två andra respondenter svarade att de gick in i en respektive en till två butiker per shoppingrunda. 
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Tre respondenter sa att de i genomsnitt gick in i två respektive två till tre affärer och en person sa tre 
till fyra affärer. Resterande tre personer svarade att de går in i fyra till fem butiker.  

När det gällde hur lång tid de spenderade i butikerna svarade sex av tio att de var cirka femton minuter 
i varje butik. En person trodde tio medan två trodde fem till tio minuter. Endast en respondent 
spenderade upp till en timma i varje butik. De fyra som svarade att de köper kläder via nätet sa att de 
spenderar från fem till tio minuter, femton minuter, trettio minuter samt en timma framför datorn 
innan de gör sitt köp. Fem personer köper inga kläder alls på Internet och en person sa att han endast 
har gjort det ett fåtal gånger.  

4.2.1	  Yrke,	  intresse	  och	  stil	  
Endast en av respondenterna studerade, vilket han gjorde på heltid och arbetade vid sidan av studierna 
som säljare. Även fyra andra respondenter arbetade som säljare dock på heltid. En person jobbade som 
butikschef i en skobutik och de fyra resterande respondenterna hade mer praktiska arbeten. En man var 
maskinoperatör, en elektriker, snickare och den sista arbetade på ett byggföretag. Deras fritidsintressen 
var relativt lika då sju av respondenterna ägnar sig åt någon form av träning. De var allt ifrån golf, 
badminton och gym till att gå och springa. Vänner och familj var också högt uppe på de flesta av 
respondenternas lista av fritidsintressen då fem stycken svarade detta. Endast en person svarade att han 
hade tv-spel som ett fritidsintresse och det vara bara en utav dem som sa att han hade ett stort 
musikintresse.  

Deras svar om klädstilar skiljer sig inte så mycket från varandra då fyra stycken svarade att de hade en 
ganska sportig stil. Andra ord som användes var rockig, bekväm, casual, retro och ledigt.  

4.2.2	  Kriterier	  för	  köp	  av	  plagg	  
De kriterier respondenterna hade då de köper kläder var framförallt passformen. Hos två personer var 
priset relativt viktigt då de kände det inte var värt att gå upp till ett alltför högt pris. En utav dessa 
svarade dock att han kan tänka sig att stiga något högre för att få en bättre passform. Övriga tyckte att 
priset var mindre viktigt. Två personer ansåg modegraden vara mindre viktig då det var hans eget 
tycke för plagget som spelade störst roll. Alla menade på att det är sin egen känsla av plagget, att man 
tyckte det satt bra på och det såg snyggt ut, som är det viktigaste. De vill kunna ha möjligheten att 
känna, se och framförallt prova plaggen på riktigt innan de köper något och det var även detta som var 
anledningen till varför fyra valde bort att handla via nätet. En av respondenterna hade kravet på kläder 
att de skulle vara lättskötta, kunna tvättas i 40 grader tillsammans med andra plagg. 

Samtliga respondenter svarade att de helst handlar i butik för att de vill ha möjligheten att kunna prova 
plaggen. Butikspersonalen spelade mindre roll för hälften av männen, de tog endast hjälp av 
personalen om de hade specifika frågor. En person påverkas vid de tillfällen han kände att han kunde 
ha en öppen dialog med personalen och på så sätt fick ut något av dem. Resterande fyra menade att 
kontakten med butikspersonalen är relativt viktig då det fick dem att välja butik framför Internet. De 
som handlade på Internet köpte ofta då speciella plagg som inte Uddevallas butiksutbud kunde 
erbjuda. Exempelvis t-shirts, beställda från England och USA.  

4.2.3	  Vad	  Internet-‐handeln	  har	  att	  erbjuda	  
De respondenter som valde att handla i Internetbutiker gjorde som tidigare nämnt detta för att hitta 
udda plagg som de inte hittade i fysiska butiker. En av respondenterna köper mycket träningskläder på 
Internet, dock endast plagg han redan vet passar. Han menar på att valet mellan fysisk butik eller 
Internetbutik styrs av vad det är han ska köpa. Två av respondenterna köper bland annat t-shirts via 
nätet och beställer då från andra länder såsom England och USA. De vänder sig till Internetbutiker då 
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utbudet där är större och de köper plagg som de inte skulle hitta annars. En person svarade att han 
endast köpt kläder från Internet ett fåtal gånger, det är inget han gör ofta utan har endast gjort det då 
det har handlat om något enstaka speciellt plagg kan kände att han ville köpa.  

4.2.4	  Bristfälligt	  utbud 
Uddevallas utbud av butiker anses vara relativt bra enligt sex av respondenterna, en av dessa 
kompletterar dock gärna med att shoppa i Göteborg och en annan använde Internet som komplettering. 
Resterande fyra personer svarade att det var alltifrån katastrofalt till att vara bristfälligt. En menade på 
att Torp köpcentrum hade ett bra utbud av butiker medan centrum var värre. Två av dem åkte gärna till 
Göteborg för att komplettera med den stadens utbud och den fjärde såg till Internet då han saknade 
något.  

4.2.5	  Mest	  besökta	  butiker	  fysiskt	  och	  på	  Internet	  
Butiker respondenterna gärna besöker i Uddevalla är framförallt Carlings, dit gick hälften av 
respondenterna. Även butiken Pondus hade två stycken som gärna shoppade där och MQ gick tre 
stycken till. Andra butiker som nämndes var KappAhl, Jack and Jones, Stadium och Intersport, H&M, 
JC, Brothers och Dressman. Männen gick till dessa butiker då de ansåg att dessa hade bäst utbud, bra 
priser och kläderna passade deras stil.  

Vad gäller Internetbutiker så var det endast en respondent som valde att ge exempel på Internetsidor 
han valde att handla på vilka var Rockmerch.se och Junkyard.se. Övriga respondenter som handlade 
på nätet sa endast att de besökte olika sidor och inte hade någon speciell sida som de besökte.  

4.2.6	  Passform	  och	  varumärke	  
Samtliga respondenter hade mer eller mindre krav på passform och det var oftast detta som ledde dem 
fram till ett köp. En respondent menade att viljan till att köpa ett visst plagg ofta var det som ledde 
honom fram till ett köp. Han kunde ha sett plagget i en annons eller liknande och efter det bestämt sig 
för att göra ett inköp.  

Att vilja ha något speciellt plagg var det tre stycken som ansåg ledde dem fram till ett beslut om köp. 
Behovet av något var här mindre viktigt och endast en av männen sa att han nästan alltid handlar 
utefter behov. Tre andra svarade att de oftast impulshandlar och bara ibland efter behov. Det var ingen 
av dem som nämnde varumärken i den bemärkelsen.  

4.2.7	  Informationssökning	  innan	  köp 
Endast en av männen gjorde någon form av informationssökning innan ett köp. Han tittade ibland i 
diverse modemagasin och kunde därigenom bli inspirerad. En annan kunde som tidigare nämnt se ett 
klädesplagg i en annons eller liknande och genom det få en vilja att köpa plagget. Resterande 
respondenter svarade att de frågade butikspersonalen vid behov om det handlade om speciella plagg, 
exempelvis kläder med någon form av speciell funktion.   

4.2.8	  Påverkan	  från	  andra 
När det kom till påverkan från omgivning, butikspersonal, familj eller vänner, svarade männen olika. 
Tre av dem svarade att deras fru framförallt påverkade vid köp av kläder. De svarade att det var frun i 
fråga som valde ut vad de skulle köpa då det också var hon som tyckte att mannen behövde köpa något 
nytt från början. Tre svarade att vännerna påverkar i valet av kläder då en sa att vänner kanske tipsar 
om något snyggt plagg. Den andra menade på att han umgås med människor med samma klädstil och 
tycke för mode som han själv har vilket gör att han påverkas starkt av dem.  Den tredje svarade att han 
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tror sig påverkas mycket av sina vänners klädval men också av butikspersonalen. Ger personalen 
ingen bra service stannar han inte kvar i butiken utan går hellre till en annan butik.  

En av respondenterna svarade att hans omgivning påverkar honom i den mån att det är vad han ska 
göra som styr vad han behöver ha på sig. Han anser sig dock inte påverkas av andra personers åsikter 
om kläder utan tar på sig sådant som han själv känner sig bekväm med. En annan respondent svarade 
att han är ganska självgående i sitt val av kläder och låter sig inte påverkas så mycket av andra. Han 
går hellre emot strömmen och köper plagg som andra säger är mindre fina. 

Slutligen svarade två av männen att de inte tror sig påverkas alls av sin omgivning. En av dem menar 
att han själv har en ganska stark åsikt om hur det ska vara. Den andra säger att han inte påverkas men 
att gärna lyssnar på vänners eller butikspersonals åsikter men att han i slutändan ändå går efter vad han 
själv tycker känns bäst och som ser bra ut.  
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5.	  Diskussion	  	  
I det här kapitlet beskriver vi hur vi har tolkat undersökningarnas resultat och kopplat samman det till 
vår teori om konsumentbeteende.  

 

Syftet med arbetet var att ta reda på hur män i vår målgrupp konsumerar kläder. Om Internets 
exploatering har haft någon större inverkan på hur de väljer att handla kläder med fokus på fysisk 
butik eller Internetbutik. Vad det är som leder dem till ett beslut och vad som är viktigast i deras 
beslutsprocess. Anledningen till att vi gjorde denna undersökning var att vi ansåg att det fanns 
bristfällig forskning om just mäns konsumtionsvanor av kläder. Vilket lockade till att göra en studie 
kring detta ämne.  

Utifrån det resultat vi fick från undersökningarna anser vi att våra antaganden om att män hellre 
konsumerar kläder genom en fysisk butik stämmer överens med verkligheten. Det var dock färre än 
vad vi trodde som svarade att de behövde hjälp i butiken samt att det var det som var skälet till att de 
hellre handlade i fysisk butik än via nätet. Utan den främsta anledningen var möjligheten till att kunna 
prova kläderna på riktigt, något som vi även förmodade innan vi hade genomfört undersökningarna.   

5.1	  Tillgänglighet	  och	  utbud	  	  
Ett genomgående mönster som vi har sett från resultatet av undersökningarna är att våra respondenter 
inte har påverkats särskilt mycket av att Internet-handeln har växt sig större. Inte när det gäller 
konsumtion av kläder som går att handla i en fysisk butik på en nära marknad. Utan det som Internet 
har öppnat upp för våra respondenter är möjligheten till att kunna handla mer nischade plagg från 
andra länder, plagg som inte går att hitta i de närliggande butikerna.  

Precis som Askegaard, Bamossy, Hogg och Solomon (2010), menar så blir inte shoppingupplevelsen 
densamma då man handlar kläder på nätet eftersom möjligheten till att prova och känna på plaggen på 
riktigt försvinner. De menar att detta är av väsentlig betydelse för konsumenterna i sitt beslutande om 
ett köp eller inte. Vilket var huvudanledningen till att de flesta av respondenterna valde att inte handla 
kläder på Internet.  

Vi tror att det kan vara så att vår målgrupp fortfarande är kvar i det ”äldre” sättet att konsumera kläder. 
Internet-handeln tror vi är större hos en yngre målgrupp. Askegaard et al (2010), menade att de inte 
tror att e-handeln kommer att ta över helt och hållet men att den kommer att växa sig större med tiden. 
Vi tror som tidigare nämnt att det är en vanesak att konsumera kläder via nätet och att det startar hos 
en yngre målgrupp och att det på så sätt kommer att bli allt vanligare i framtiden.  

Respondenterna i fokusgruppsintervjun diskuterade Internets tillgänglighet och att det var lättare att 
hitta i en Internetbutik. De menade på att det var mer överskådligt i Internetbutikernas utformande och 
de gav tips på matchningar och kombinationer. När du köper ett visst plagg får du även se vad andra 
också hade handlat utöver just det plagget. De menade inte att det var modegraden som styrde utan att 
det var Internetbutikernas smidiga och lättöverskådliga layout som lockade dem till att konsumera. De 
upplevde att somliga fysiska butiker var överfulla med varor så att de inte orkade gå igenom butiken 
utan att de istället valde att gå därifrån. Andersson, Eek och Pihlsgård (2010), beskriver att det är 
viktigt att en butik är luftig och lättöverskådlig för att konsumenten ska känna sig inbjuden till att 
handla. Vi kan då genom vårt resultat se att vissa butiker verkar ha misslyckats med detta då kunden 
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känner sig överöst vilket resulterar i ett för dem rörigt synintryck. Detta är något vi ser att många 
butiker kan förbättra och dra lärdom från Internetbutikerna genom att ha en tydligare och luftigare 
exponering av sina varor och skyltningar. 

5.1.1	  Plagg	  som	  fungerar	  att	  handla	  på	  Internet	  
I fokusgruppen ansåg nästan samtliga att plagg som med fördel handlades på nätet var udda t-shirts.  
En av respondenterna tyckte att i princip allt gick att handla på nätet, han var även en av dem som 
handlade mest på nätet.  

Att handla jeans på nätet var samtliga respondenter i fokusgruppsintervjun överens om som svårt. Vi 
tror att detta beror på att jeans är ett plagg som konsumenter använder dagligen och då är det av 
yttersta vikt att de sitter bra på och är bekväma, till skillnad från köp av exempelvis en t-shirt som inte 
kräver någon direkt provning. Askegaard et al (2010), talar om vissa nackdelar som e-handeln har som 
exempelvis att man som kund inte kan testa och se plaggen på riktigt.  De säger även att män inte 
kräver lika mycket förhandsinformation innan de köper ett plagg. I fallet om att köpa jeans på nätet 
svarade våra deltagare att de var viktigt med förhandsinformation så som material, kvalitet och 
passform innan de beslutade sig om ett köp. Vi tror därför att de valde att handla jeans i en fysisk butik 
då de där kunde tillgodose sig denna information vilket visar att när det gäller somliga plagg vill de ha 
en viss förhandsinformation. 

Vi ser även detta som en koppling till storlekssystem, att kunden måste ha kunskap om storlekar då 
denne ska kunna shoppa kläder på nätet. Glock och Kunz (2004), förklarar att det är av högsta vikt att 
Internetbutiker håller ett konstant storlekssystem på grund av att kunden inte har möjlighet att testa 
plagget. Detta tror vi är en utav anledningar till att flera av våra respondenter väljer bort att handla från 
en Internetbutik. Även om en Internetbutik håller ett konstant system så betyder inte det att resterande 
butiker på Internet följer samma system vilket gör att kunden måste ha i alla fall lite kunskap om 
storlekar och hur de skiljer sig mellan olika varumärken.  

De flesta handlade udda plagg som inte fanns att få tag på i en fysisk butik. Alla våra respondenter är 
medvetna om att bra passform är av väsentlig betydelse när du handlar kläder och de är därför ganska 
så restriktiva i sina inköp från Internet tror vi. Trots Internets tillgänglighet ville man helst handla sina 
kläder i en fysisk butik. Precis som vi trodde så berodde det till stor del av att männen ville ha 
möjligheten att prova plaggen innan de köpte dem. Passformen är det som är absolut viktigast när de 
handlar kläder vilket gällde för både de som var modeintresserade men även de som angås sig som 
mindre intresserade.  

5.1.2	  Uddevallas	  utbud	  
Då det rådde blandade meningar om Uddevallas utbud av butiker räckte till eller inte ser vi att de som 
inte var nöjda sökte sig till Internet och endast ett fåtal valde att utöka utbudet genom att åka till en 
större stad som exempelvis Göteborg. Då vi anser att Göteborg inte ligger någon längre restid från 
Uddevalla hade vi trott att fler skulle välja att åka dit. Vi tror att anledningen till att de hellre shoppade 
på nätet än att åka till Göteborg var att det är bekvämare samt att det är mer lättillgängligt att handla 
via Internet.  

5.2	  Vad	  påverkar	  valet	  av	  köpsätt	  
Vi ser ett antal olika faktorer som påverkar hur respondenterna valde att köpa kläder.  
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5.2.1	  Olika	  typer	  av	  köpare	  
När vi undersökte hur de valde att shoppa så såg vi några olika typer av köpare som Askegaard et al 
(2010), beskriver att det finns. En av dessa är fritidsköparen som ser shoppingen som ett trevligt 
tillfälle att socialisera med sina vänner och ser även shoppingen som ett nöje. Denna person kan även 
beskrivas som en social shoppare enligt Evans, Foxall och Jamal (2008). De menar även på att 
shoppingtillfället kan ses som en möjlighet till att knyta nya kontakter vilket även Boström och 
Hernant (2010), talar om. De menar att shoppingen är en social interaktion som är viktig för många 
konsumenter. Interaktionen kan ske antingen mellan kund och personal eller mellan vänner. En av 
våra respondenter till fokusgruppsintervjun gick emot vad övriga deltagare tyckte och sa att han gärna 
shoppade med sina vänner. Detta gjorde han på grund av att han tyckte om att ha med sig sällskap och 
någon att prata med även om det inte nödvändigtvis handlade om råd till av val av kläder. Han var 
även en av dem som ansåg sig mest modeintresserad av våra olika respondenter. Vi tror därför att 
mode var något som intresserade honom mer än bara att ha kläder att ha på sig, det var ett verkligt 
intresse hos honom då han gärna tittade i modemagasin på sin fritid.  

Två andra personligheter av köpare som Askegaard et al (2010), beskriver är den apatiska köparen 
som ser shoppingen som ett måste och den personliga köparen som är mer eller mindre beroende av 
butikspersonalen. Vi hade två till tre stycken respondenter sammantaget som vi anser verkade se 
köpandet av varor som ett nödvändigt tvång och därför kan anses vara apatiska köpare. Dessa 
respondenter handlade inte gärna och när de gjorde det så var de med påtryckning hemifrån om att de 
behövde köpa nya kläder. Vi finner det troligt att de då väljer att konsumera i en fysisk butik där 
respektive kan vara med och bestämma vad du behöver köpa. Vi tror även att en respektive gärna vill 
se plagget på, för att avgöra om det passar och i så fall köpa det. 

Totalt fem utav av våra andra respondenter ser vi som personliga köpare då de ansåg vara av största 
vikt att de fick hjälp av en kunnig och tillmötesgående butikspersonal. De ansåg sig inte kunna eller 
orka leta reda på produkter själva utan ansåg det som bättre om butikspersonalen assisterade dem med 
detta. Vi ser ett tydligt skäl till varför dessa respondenter väljer att konsumera i en fysisk butik då det 
endast är här de kan få en interaktion med butikspersonal.  

Vi har även tolkat fram några andra typer av köpare bland våra respondenter, utifrån Evans et al 
(2008), beskrivning av olika typer av köpare. De beskriver bland annat impulsköparen, vilken handlar 
utan att planera innan och bryr sig relativt lite om priset på varan. Vi kunde urskilja tre av våra 
respondenter som impulsköpare då de oftast inte har känt ett behov eller bestämt sig innan för en viss 
vara de ska handla utan de köper när andan faller på. Dessa köpare handlade aldrig eller sällan via 
nätet och vi tror att detta beror på att det krävs lite mer engagemang då du själv måste söka efter varor 
på Internet. Medan om du råkar vara i ett köpcentrum så är det lättare att bara springa in i en butik och 
se en vara för att sedan köpa den.  

Ytterligare en typ av köpare som Evans et al (2008), beskriver är den kvalitetsmedvetna köparen. 
Denne handlar på ett strukturerat sätt för att hitta varor med bästa kvalitet. Vi tror att respondenten 
som spenderar en timma i varje butik han besöker, är en kvalitetsmedveten köpare. Detta kopplar vi 
till tiden han spenderar i butiken samt till ett utav hans fritidsintressen som var att spela golf. Vi anser 
att golf kräver plagg med hög kvalité, vilket han också efterfrågade, för att hålla den status som 
eventuellt kan finnas på en golfbana. Denna respondent valde att inte konsumera kläder från Internet 
då han ville kunna känna kvaliteten på plaggen och prova dem på riktigt.  
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5.2.2	  Butikspersonalens	  roll	  
Vad vi har sett från resultatet av undersökningen så spelar butikspersonalen relativt liten roll enligt 
respondenterna. Det var många som inte ansåg sig behöva någon direkt hjälp förutom när de behövde 
ställa specifika frågor, vilka då oftast handlade om plagg med mer speciella funktioner. Vi antar då att 
kontakten med butikspersonalen är mindre viktig än vad vi trodde från början men samtidigt så tror vi 
att respondenterna egentligen påverkas mer än vad de tror av personalen i butikerna eftersom många 
ändå väljer att handla i en fysisk butik. En av respondenterna menade på att kontakten med 
butikspersonal var hans främsta anledning till att handla i fysisk butik. Han kunde på så sätt få respons 
på hur plagget satt och få hjälp med att hitta storlekar. Detta beskriver Askegaard et al (2010), som en 
avgörande faktor för om kunden handlar eller inte. Kan kunden skapa en relation och känna förtroende 
för personalen leder detta till att kunden känner sig tryggare i sitt köpbeslut.  

En person från de personliga intervjuerna menade på att gav inte butikspersonalen någon bra service så 
resulterade det i att han istället gick till en annan butik, vilket vi tror även gäller för många andra 
människor. Boström och Hernant (2010), påpekar även dem att personalens kompetens påverkar 
vilken köpupplevelse kunden får. Vi tror som ovan nämnda att våra respondenter som väljer att handla 
i butik känner att de får sina behov bättre tillfredsställda om personalen bemöter dem med intresse och 
engagemang.  

Askegaard et al (2010), beskriver att det finns människor som väljer att konsumera varor som går emot 
de nuvarande trenderna. Genom att göra det så skapar denne sig en unik stil och köper sådant som inte 
förväntas av denne. En av våra respondenter från de personliga intervjuerna beskrev att han gick emot 
strömmen genom att köpa plagg som andra ansåg vara mindre snygga. Genom att göra på detta sätt 
ansåg han sig vara självgående och att han inte påverkades av vad andra tyckte var snyggt och 
passande. Dock tror vi att detta är mindre vanligt, framförallt i den målgrupp vi har valt att studera.  

5.2.3	  Påverkan	  från	  andra	  
Då respondenterna från de personliga intervjuerna menade på att de inte tror sig påverkas av sin 
sociala omgivning till någon större utsträckning, utan endast till sina respektives åsikter menar vi att 
de påverkas oerhört mycket omedvetet. Eftersom vi anser att deras svar om klädstil stämde överens 
med deras svar om fritidsintressen, exempelvis att många svarade att de tränar mycket och samtidigt 
anser sig ha en sportig, ledig och bekväm klädstil. Vi menar då att dessa personer påverkas av sin 
omgivning mer än vad de tror och är medvetna om.  

Askegaard et al (2010), menar att referensgrupper som vi ser upp till eller vill känna tillhörighet till 
påverkar vårt val av kläder. Vi ser då en koppling mellan att träna mycket och samtidigt ha en sportig 
och bekväm klädstil. Exempelvis den respondenten som utövar golf tror vi påverkas omedvetet att 
köpa produkter som är anpassade till den referensgrupp som finns på golfbanan. Det blir säkerligen 
viktigt att bruka varumärken som är outtalat accepterade inom denna referensgrupp samtidigt som de 
fyller sin funktion som träningsplagg. En annan respondent menade att han påverkas mycket av sin 
umgängeskrets och att han umgicks med människor med liknande stil. Enligt Evans et al (2008), så 
visar detta på en människas förmåga att anpassa sig till en viss social miljö. Har man hög 
anpassningsgrad beter man sig på ett kamelontliknande sätt det vill säga skiftar stil beroende på vilken 
grupp man väljer att få acceptans från. Vi menar på att han antagligen är mån om att köpa produkter 
som passar in i den referensgrupp han vill tillhöra, han tyr sig till människor med liknande stil.  

Respondenterna i fokusgruppen svarade förhållandevis lika i jämförelse med varandra, när det 
kommer till påverkan från sin sociala omgivning. De påverkas till viss del i valet av sina kläder men 
går först och främst efter vad de själva trivs i. Framförallt menade de på att det var jobbet som 
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påverkade valet av kläder då det främst handlar mycket om funktionalitet. De anpassar sig således 
efter sin omgivning i form av vilka kläder som passar på deras arbetsplats snarare än efter deras 
referensgrupper som Evans et al (2008), menar att personer högt på skalan gör. Dessa personer letar 
efter acceptans från sin omgivning genom att konsumera vissa varumärken som man tror kommer att 
ge denna effekt.  

Då samtliga respondenter lade sig relativt högt på en modeskala från 1-10 så tror vi att eftersom de är 
så pass modeintresserade så lyckas de att hålla fast vid sin egen åsikt i sitt val av kläder och påverkas 
således inte lika mycket av sin sociala omgivning. Samtidigt så tror vi att de omedvetet influeras av 
pågående trender då de är mer mottagbara och öppna för nya modeintyck eftersom de har ett så pass 
högt modeintresse. Dock fick vi känslan av att vissa av respondenterna framförallt från de personliga 
intervjuerna, graderade sig högre på skalan än var de egentligen skulle hamna, möjligtvis på grund av 
att de kände att vi hellre ville ha sådana svar. Vi tror att de kan ha påverkats av att vi kom ifrån 
Textilhögskolan och då inte ville visa sig alltför ointresserade.  

5.2.4	  Passform	  
Respondenterna från både fokusgruppsintervjun och de personliga intervjuerna menade på att 
passformen var det absolut viktigaste vid beslutandet av köp av ett plagg. Vilket stärker de argument 
som vi diskuterade i introduktionen, om att de föredrar att handla kläder i en fysisk butik.  

Precis som Askegaard et al (2010), menar så är det bra kvalitet till rätt pris som den europeiska 
marknaden efterfrågar. Flera av våra respondenter har svarat att kvalitén och känslan av varan är något 
av det viktigaste och detta leder till att när de gör sina inköp så vill de ha möjligheten att utnyttja flera 
av sina sinnen, exempelvis kunna känna och se på varan. Detta talar även Glock och Kunz (2004), om 
då de menar att kvalité på ett plagg bestäms efter vilka behov och krav som kunden efterfrågar av 
plagget. Även Andersson, Eek och Pihlsgård (2010), talar om vikten av kundens synintryck när de 
väljer ut produkter. De beskriver också känslan och betydelsen av att plagget känns bra på som en 
relevant del i kundens beslutsprocess. Denna teori stärks av vår undersökning där samtliga 
respondenter talar om passformen samt kvaliteten som de viktigaste komponenterna.  

Även Hatch (1993), talar om att det är de estetiska egenskaperna som spelar en betydande roll då 
människor väljer kläder och material. Våra sinnen är involverade i den mån att vi ser och känner 
plaggen och utefter det dras vi till och föredrar somliga material framför andra. Vi ser ett tydligt 
tecken på detta då respondenterna menar att det är passformen, känslan av plagget och hur plagget ser 
ut på kroppen som är de huvudfaktorer som påverkar deras köpbeslut. Vi anser att detta stämmer väl 
överens med vårt eget tyckande och hur vi innan undersökningen trodde att männen skulle tänka.  

Även om våra respondenter menade att de inte följde pågående modetrender så tror vi att de omedvetet 
väljer plagg med passform och snitt som inte känns direkt omoderna. Som Glock och Kunz (2004), 
talar om så finns det ett samspel mellan trendriktig passform, bekvämlighet samt att plagget ser snyggt 
ut på. Enligt Glock och Kunz (2004), så vill de flesta människor att sina kläder ska uppfylla både ett 
funktionellt syfte men att det också ska vara estetiskt tilltalande. 

Vi tror att passformen är så relevant för våra respondenter på grund av att som Glock och Kunz 
(2004), beskriver så formar sig ett välskräddat plagg bättre efter kroppen och det känns bättre på för 
konsumenten och resulterar på så sätt i en smickrande siluett. Vilket är vad många av våra 
respondenter efterfrågar och anser som de viktigaste faktorerna när de handlar kläder.  
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5.2.5	  Mest	  besökta	  butiker	  fysiskt	  och	  på	  Internet	  
Den mest besökta butiken bland samtliga respondenter, både från fokusgruppen och de personliga 
intervjuerna var Carlings. Klädesmässigt stämmer Carlings överens ganska bra med de flesta 
respondenters svar som sin egen klädstil som många beskrev som sportig. Andra butiker som var väl 
besökta bland respondenterna var bland annat H&M, Brothers, Dressman samt Pondus.  

Då bland annat en av respondenterna från de personliga intervjuerna svarade att han inte brydde sig så 
mycket om andras åsikter, handlade han å andra sidan på Pondus. Vilket är en butik med dyrare 
märkeskläder. Vi tror att många av respondenterna har tänjt lite i sina svar till oss då de tror att det var 
vad vi ville höra. Att handla kläder på exempelvis Pondus kan säga att du bryr dig om vad din 
omgivning tycker. Vi fick känslan av att han handlade kläder i denna butik för att passa in i den 
referensgrupp han ville tillhöra. Så som Askegaard et al (2010), menar att många människor gör.  

Det finns så pass många olika Internetbutiker idag vilket gör att det kan vara svårt att komma ihåg 
sidorna vid namn. Oftast handlade respondenterna från olika sidor, de hade inga direkta favoriter 
vilket också kan göra att de inte namngav så många.  

Varför respondenterna valde just dessa butiker var att de tyckte att utbudet passade dem. Det var några 
som även menade att personalen i somliga butiker gjorde att man gärna handlade där igen. Som 
Boström och Hernant (2010), menar så spelar butikspersonalen en betydande roll för kundens totala 
köpupplevelse, vilket vi diskuterat tidigare.  

5.2.6	  Informationssökning	  innan	  ett	  köp	  
Askegaard et al (2010), menar att människor tenderar att göra en del informationssökning innan ett 
större inköp, det är ett steg i den process som människan använder medvetet eller omedvetet innan ett 
köp. Samtliga respondenter ur fokusgruppsintervjun menade att de inte gjorde någon förhandssökning 
av ett plagg innan de skulle köpa det. Det spelade ingen roll vad för slags plagg det handlade om.  

Endast en respondent från de personliga intervjuerna medgav att han gjorde någon slags 
förhandssökning. Han tittade då i olika modemagasin för män. Andra menade att de frågade 
butikspersonalen om de hade frågor och att det oftast då handlade om speciella funktionsplagg. Vi ser 
att detta kan tyda på en liten omedveten informationssökning. De frågar personalen om speciella 
funktioner innan de gör ett köp men då köpen inte är tillräckligt avancerade krävs ingen större 
ansträngning för att ta reda på information om plaggen på andra håll. En respondent drog gärna nytta 
av andras erfarenheter då det handlade om plagg med speciell funktion vilket vi även ser som en form 
av informationssökning. Vi ser även en koppling till hög- och lågriskprodukter i informationssökandet. 
Askegaard et al (2010), menar att lågriskprodukter är enklare produkter som en konsument kan prova i 
butik och sedan bestämma sig för att köpa eller inte. Det är ingen stor risk med köpet medan 
högriskprodukter handlar om exempelvis köp av ny dator eller dyra designerjeans. Då frågar 
konsumenten ofta om andras åsikter och tänker mer på referensgrupper. Vi tror att respondenterna inte 
kände att kläder i sig medför ett speciellt stort risktagande och kräver inte då någon direkt 
förhandsinformation.  

Då konsumerande av kläder inte tyder på att kräva någon större förhandssöknings av information ser 
vi att köpen är automatiska. Som Askegaard et al (2010), menar så sker beslutsfattandet om sådana 
köp omedvetet, det är så pass inlärt att köpen bli automatiska. Vi menar då att de inköp som 
respondenterna gör är så pass små. Det är inget större risktagande och köpen är automatiska i den form 
att de köper sådant som de vet att de vill ha och på så sätt inte behöver tänka efter innan köpen.  
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5.3	  Analys	  av	  felkällor	  och	  validitet	  	  	  
Som vi tidigare nämnt i diskussionen så tror vi att en del av respondenterna påverkades av det faktum 
att vi kom ifrån Textilhögskolan och gjorde en undersökning om deras konsumtionsvanor. Vi tror att 
de kan ha påverkats på det sätt att de gav oss svar som tenderade till att vara lite tillrättalagda i den 
bemärkelsen att dem inte svarade helt uppriktigt. Hos somliga respondenter skiljde sig svaren från 
varandra på så sätt att de nästan sa emot sig själva. Exempelvis en av respondenterna som svarade att 
han köpte kläder på Pondus och samtidigt svarade att han inte påverkades av sin omgivning i sitt val 
av kläder. Detta kan självklart vara fallet men vi fick känslan när vi intervjuade honom om att det 
kunde vara så att han ville säga Pondus som en butik han gärna shoppade i för att nå en viss status. För 
oss är Pondus en butik med finare märken och butiken är känd för att ha lite högre status. Därför ser vi 
att detta kan vara en felkälla.  

För att undvika felkällor var vi noga med att tänka igenom hur vi ställde frågorna till våra 
respondenter. Att det inte var några ledande frågor och att vi ställde dem med ett neutralt tonläge och 
ett visat intresse för deras svar. Vi såg till att klä oss diskret, inget uppseendeväckande då vi självfallet 
ville ha fokus på frågorna och undersökningen. Dock är det alltid svårt att veta hur man ska förhålla 
sig då alla människor är olika och fungerar på olika sätt. Därför tror vi att det är mer eller mindre 
oundvikligt med felkällor.  

Dock tror vi att de flesta svarade så ärligt som möjligt. De var alla öppna och engagerade i att svara på 
frågorna och de kändes angelägna om att ge oss bra underlag för vår undersökning. Därför anser vi att 
validiteten i vår undersökning är relativt hög. Vi fick genom våra frågor veta vad som styrde dem till 
vissa köp, om de föredrog fysiska butiker eller Internetbutiker. 

De flesta av respondenterna i undersökningen arbetade inom säljyrket vilket kan tyda på en felkälla 
men vi anser att dessa personer hade mycket olika personligheter och därför gav oss relativt skilda 
svar. Vi känner att vi lyckades få in personer som både visade ett intresse samt personer som var 
relativt likgiltiga till mode och kläder, till vår undersökning. Vilket vi anser ger undersökningen bättre 
trovärdighet.  

5.4	  Vårt	  val	  av	  metod	  
Vi anser att vårt val att göra en kvalitativ analys och strukturera upp de undersökningsformer som vi 
utförde har varit relevanta för arbetets resultat. Genom att välja att göra en fokusgruppsintervju och de 
personliga intervjuerna vi genomförde så anser vi att vi har lyckats besvara vår problemställning. Om 
vi hade genomfört exempelvis en till fokusgruppsintervju eller skickat ut en enkätundersökning så 
hade vi eventuellt fått ett bredare undersökningsunderlag och på så sätt blivit ännu säkrare i vårt 
resultat.  
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6.	  Slutsatser	  	  
I det här kapitlet redovisas kortfattat våra slutsatser utifrån den problemställning vi har arbetat efter. 
Vad vi genom undersökningen och diskussionen har kommit fram till.  

 

Det vi har kommit fram till är att exploateringen av Internetbutiker har påverkat i den mån att våra 
respondenter nu har möjligheten att beställa mer nischade varor från andra marknader, som bland 
annat USA och Storbritannien.  

Vi tror att storleken på orten där målgruppen bor påverkar deras sätt att shoppa kläder. Anser man inte 
att utbudet inte är tillräckligt, vilket en del av målgruppen inte tycker att det är, så söker de andra vägar 
för att tillfredsställa sina behov. Övervägande sätt för att kompensera det bristande utbudet är att 
beställa varor från en Internetbutik.  

När det kommer till betydelsen av butikspersonal så ser vi att största delen av målgruppen är relativt 
självgående men anser det som positivt att det finns någon att kommunicera med när de har frågor. Vi 
anser därför att butikspersonalen spelar en större roll än vad många tror. Vi menar att detta skapar en 
trygghet för kunden då den vet att den kan fråga vid behov. Genom att bara finnas där så skapar de en 
bättre köpupplevelse för kunden då denne kan få medveten eller omedveten bekräftelse.  

De faktorer som vi ser styrde målgruppens val till att handla via en Internetbutik var tillgängligheten 
och ett utbud av varor som inte de fysiska butikerna i Uddevalla inte kunde tillgodose. Dock är det 
fortfarande de fysiska butikerna som dominerar när vår målgrupp konsumerar kläder. Detta på grund 
av att det viktigaste för dem är att kunna testa plagget på riktigt. Detta ser vi som positivt då det 
förhoppningsvis gynnar oss och efterfrågan på vår arbetskraft efter den här utbildningen.  

Att fråga män om deras konsumtionsvanor och modeintresse tror vi kan kännas lite genant och ovant 
för respondenten. Dels för att en del män kanske inte vågar stå för sitt tycke och dels för att en del inte 
har något vidare intresse för mode och kläder. Vid några frågor var det svårt att få ur respondenterna 
ett svar då det inte verkade vara något som de hade funderat över tidigare. Vad det faktiskt var som 
ledde dem fram till ett beslut om köp är ett exempel på en sådan fråga. Det kan vara svårt att veta vad 
man ska svara och svårt att komma på hur man faktiskt tänker i sina inköpssituationer. Vi tror att det 
är en ovan situation för män att bli tillfrågade om mode och kläder samt deras konsumtionsvanor. Vi 
anser att det är först på senare tid som det har blivit mer accepterat att som man vara modeintresserad 
och mån om sitt yttre i samma utsträckning som en kvinna är.  

6.	  1	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
Vi tror att vår studie kan leda till en breddad undersökning om män och deras konsumtionsvanor. 
Eftersom deras marknad ständigt växer och att allt fler män idag blir mer måna om sitt yttre ser vi att 
det kan finnas ett fortsatt intresse till forskning kring tillfredställelse av mäns konsumtionsbehov av 
kläder. Genom att forska mer om vad det är dem saknar och vad det är som leder dem fram till vissa 
beslut kan man få mer underlag för att utforma bättre butikskoncept som underlättar deras 
konsumerande.  

Då vi endast har undersökt en del av målgruppen på en liten ort så ser vi möjlighet till att bredda 
undersökningen genom att exempelvis göra en jämförelse av mäns konsumtionsvanor i en större stad 
respektive liten. Vi ser också att man kan utöka målgruppen och se på hur det kan skilja sig mellan 
yngre och äldre män.  
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8.	  Bilagor	  
 

8.1	  Bilaga	  1	  
Intervjufrågor 

Kvantitativa frågor 

-‐ Ålder 
-‐ Inkomst/år 
-‐ Modeintresserad? Skala 1-10 
-‐ Hur ofta handlar du kläder? 
-‐ Hur mycket lägger du vid varje köp i genomsnitt? 
-‐ Hur mycket spenderar du varje månad på kläder? 
-‐ Hur många plagg köper du vid varje köp i genomsnitt? 
-‐ Hur många butiker går du in i när du är ute och handlar kläder? 
-‐ Hur många olika internetsidor besöker du när du handlar kläder via internet? 
-‐ Hur lång tid spenderar du i snitt i varje butik? 
-‐ Hur länge sitter du vid datorn då du handlar via nätet? 

 

Kvalitativa frågor 

-‐ Yrke 
-‐ Vad gör du på din fritid, några speciella aktiviteter etc.? 
-‐ Hur mycket påverkan har din omgivning på ditt val av kläder? 
-‐ Hur skulle du beskriva din stil? 
-‐ Vad har du för kriterier när du handlar kläder? 
-‐ Hur mycket spelar modegraden in på de plagg du väljer att köpa?  
-‐ Eller är det pris eller passform som är det viktigaste? 
-‐ Handlar du helst i butik eller via internet? 
-‐ Vad är det som styr ditt val?  Internets tillgänglighet, brist på utbud av butiker i Uddevalla, 

bekvämligheten av att kunna sitta hemma och beställa, kunna prova plagg i butik etc.  
-‐ Spelar kontakten med butikspersonal en stor roll när du väljer mellan butik eller Internet? Hur 

stor betydelse har personalen för dig? 
-‐ Vad tycker du om Uddevallas utbud av butiker? 
-‐ Om bristfälligt, kompletterar du dina inköp med att till exempelvis åka till Göteborg? Eller är 

det då Internet kommer in i bilden? 
-‐ Vad för slags kläder köper du i butik/internet? Modevaror – strumpor 
-‐ Vilken roll spelar varumärket för dig när du handlar kläder? 
-‐ Vilka butiker handlar du i? Varför? 
-‐ Vilka internetsidor köper du kläder ifrån? Varför just dessa? Vad är det som lockar dig just 

dit? 
-‐ Vad är det som leder dig till ditt beslut när du köper ett plagg? 
-‐ Hur mycket information letar du reda på innan du köper ett plagg? Hur får du i sådana fall tag 

i informationen? Är det generellt så för det mesta du köper eller endast större inköp? 
Impulshandlar du ofta? 

-‐ Påverkas du av andras åsikter när du gör dina inköp? Vänner, butiksbiträden 
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8.2	  Bilaga	  2	  
Personliga intervjuer, delstudie 2 

Person 1 

Är 32 år och har en inkomst på 110 000 kronor per år. Han anser att han är en etta på en 
modeintresserad skala från 1-10. Han handlar två gånger per år och lägger i genomsnitt 500 kr vid 
varje köptillfälle. Vid sina två shoppingtillfällen köper han i genomsnitt två plagg och besöker en butik 
när han är ute och shoppar. Några internetsidor besöker han inte för att handla kläder. Den tid som han 
brukar spendera när han besöker en butik är i snitt tio minuter.  

Den intervjuade personen studerar en heltidsutbildning och jobbar vid sidan av studierna som säljare. 
Som fritidsintressen har han familjen, fotografering, ett stort dataintresse och att vara ute och jogga. 

Hans omgivning påverkar honom väldigt mycket i hans val av kläder. Eftersom hans eget intresse för 
kläder är relativt litet så får hans fru välja och köpa de flesta plagg som han tar på sig. När det kommer 
till att beskriva sin stil så vill han beskriva den som färgglad, randig, bekvämt hemma men vid utgång 
för det gärna var lite mera figurnära och inte se för slappt ut. Färgen på plagget är viktig när han köper 
något men sen måste även plagget ha en bra passform. Priset är relativt viktigt när det kommer till 
kläder då de helst inte får vara för dyrt. 

Han handlar helst i butik för att kunna ha möjligheten att känna och titta på plagget på riktigt. Sedan 
tycker han även att det är skönt att slippa skicka tillbaka plagget i fall att det inte skulle passa. 
Kontakten med butikspersonal spelar ingen större roll förutom att de inte få vara för påträngande. När 
han går in i en butik så vet han redan vad han vill ha så därför känner han inget behov av att ta hjälp av 
någon butikspersonal.  

Uddevallas utbud av herrbutiker finner han fullt tillräckligt för att täcka sitt klädbehov. I fall han inte 
skulle hitta det han behöver så låter han hellre bli att handla nått än att leta någon annanstans. Han 
handlar allt från sockar till kostym i en fysisk butik. De butiker som han handlar i är Brothers, 
Dressman och MQ eftersom dessa butiker brukar ha de som han letar efter.	  	  

Några internetsidor för att handla kläder på besöker han inte. Det viktigaste för honom när han tar 
beslutet om att köpa ett plagg är att de är snyggt och har en bra passform. Någon slags 
informationssökning gör han inte innan köper ett plagg.  

Han tycker att han påverkas mycket av vad andra har för åsikter innan han ska göra ett inköp. Den som 
påverkar mest är hans fru eftersom hon talar om i fall hon tycker han behöver köpa något nytt plagg. 
Vännerna påverkar också i fall de tipsar eller pratar om något snyggt plagg som de kan rekommendera. 
Detta kan i vissa fall leda till att han blir intresserad av att köpa det plagget.  
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Person 2 

Är 30 år och har en inkomst på 200 000 kr per år. Anser sig vara en sexa på en modeintresserad skala 
från 1-10. Han handlar kläder två gånger i månaden och lägger i genomsnitt 500 kr vid varje 
köptillfälle. Vid varje köptillfälle så köper han i genomsnitt två till tre plagg och besöker fyra till fem 
olika butiker. Den tid som han spenderar i butik respektive Internetshop är femton minuter i vardera. 

Den intervjuade arbetar som maskinoperatör och ägnar sin fritid till att spela musik och umgås med 
sina vänner. Hans omgivning påverkar honom väldigt lite i hans val av kläder. För att beskriva sin stil 
valde han ett ord och det var rockig. Passformen är absolut det viktigaste kriteriet när han handlar 
kläder. Modegraden spelar ingen roll utan det är viktigare att han själv tycker att det är snyggt. Priset 
spelar inte så stor roll så länge plagget sitter bra.  

Han handlar helst i en fysik butik på grund av att man har chansen att prova kläderna och se hur de ser 
ut i verkligheten. När han handlar på nätet så beror det på brist av utbud av i de fysiska butikerna. 
Kontakt med personal spelar ingen större roll utan han vet vad han är ute efter när han väljer att 
uppsöka en butik.  

Uddevallas utbud av bra herrbutiker sammanfattar han som en katastrof. Han kompletterar därför 
gärna bristen på bra utbud i Uddevalla med att åka till Göteborg. Plagg som han väljer att handla på 
internet är udda plagg som exempelvis bandtröjor men skjortor och jeans handlar han alltid i en butik. 
Butiker som han föredrar att han handla i är Carlings, H&M, JC och detta gör han på grund av att det 
helt enkelt har bra kläder. Internetsidor som han handlar ifrån är Rockmerch.se och Junkyard och då är 
det för att få tag på udda kläder som man helt enkelt inte hittar i en fysisk butik. 

Det som oftast leder honom till ett visst inköp är att han har kommit på att han gärna vill ha ett visst 
plagg innan. Ibland får han reda på ett plaggs existens genom att ha sett en annons eller att han redan 
vet om att det finns ute och köpa i butik. Han påverkas inte av vad andra tycker vid sina inköp 
eftersom han redan har en stark åsikt om hur det ska vara själv. 

Person 3 

Är 30 år och anser sig ha ett högt modeintresse, han ser sig som en åtta på skalan 1-10 och han handlar 
kläder varannan vecka. Med en inkomst på 400 000 kronor per år spenderar han omkring 500-700 
kronor vid varje köptillfälle. Oftast handlar det om ett till två plagg per köp, han går in i en till två 
butiker när han är ute och handlar kläder och han spenderar max mellan fem och tio minuter i 
butikerna. Han köper inga klädesplagg på nätet och lägger därför ingen tid på att titta på kläder på 
Internet. 

Personen i fråga arbetar som butikschef i en skobutik i Uddevalla och när han inte arbetar spelar han 
badminton, umgås med familjen och vänner och arbetar på huset.  

Hans klädstil påverkas relativt mycket av det nuvarande modet och trender och han beskriver sin stil 
som sportig. När han ska handla kläder går han mycket efter passform, hur plagget sitter på och hur 
snyggt han tycker plagget i fråga är. 

Han väljer att inte handla några kläder alls via Internet då han tycker det är viktigt att kunna känna, se 
och prova plaggen han ska köpa på riktigt. Då plaggets kvalité, passform och utseende spelar stor roll i 
varför han väljer att köpa ett plagg ser han inte Internetbutiker som ett alternativ. Det känns för 
krångligt att köpa kläder på Internet, prova hemma och behöva skicka tillbaka saker som han inte är 
nöjd med och inte vill behålla.  
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Butikspersonalen tycker han spelar relativt stor roll då han ska handla. Han använder dem till att fråga 
då han vill ha mer information om något köp och han menar att det är dem som kan få honom att 
stanna i en butik en längre tid. Annars är det fruns åsikter som påverkar honom mest.  

Uddevallas utbud av butiker anser han som helt okej. Han saknar dock lite annorlunda butiker med 
mer udda plagg. Han passar på att besöka sådana butiker då han är i Göteborg och han åker gärna dit 
endast för det ändamålet även om det inte blir allt för ofta.  

Vad gäller butikerna i Uddevalla besöker han oftast MQ och Pondus och det är oftast där han gör sina 
inköp. De flesta köp han gör är impulsköp, endast då han är i behov av något speciellt är köpen 
planerade.  

Person 4 

Denna respondent är 27 år och har en inkomst på 300 000 kronor per år. Hans modeintresse graderar 
han till en femma på skalan 1-10 och han handlar i genomsnitt kläder en gång i veckan. Vid varje 
köptillfälle köper han cirka fyra plagg och lägger ungefär 1000 kronor per tillfälle.  

När han ska handla kläder i butik, besöker han i genomsnitt två butiker per shoppingtillfälle och 
spenderar runt femton till tjugo minuter i varje butik. Han handlar även plagg via nätet och går då 
oftast in på en sida per köptillfälle men spenderar cirka en timma framför datorn och kollar igenom 
hemsidan innan han gör själva köpet.   

Han arbetar heltid som säljare i en elektronikbutik och spelar en del tv-spel på sin fritid. Vad gäller 
påverkan från hans omgivning så är han ganska självgående i sitt val av kläder och påverkas inte så 
mycket av andra. Han trotsar nästan hellre och köper plagg som andra säger är mindre fina. Det som 
istället leder honom till ett köp är till exempel trycken på t-shirts eller passformen på ett par jeans.  

Blandad ser han sin stil som. Han känner sig allt från rockig med boots och flanellskjortor till retro 
med 80-tals t-shirts med olika tryck på. Han köper även en del t-shirts med tv-spels loggor och figurer 
tryckta på tröjorna. 

När han ska köpa kläder kollar han efter sådant som han själv tycker är snyggt och som han är bekväm 
i. Modegraden har ingen betydelse utan hans egen känsla för plaggen är viktigast. Framförallt är 
passformen viktig då han ska köpa jeans.  

Valet mellan att handla i fysisk butik eller en Internetbutik styrs av vad för plagg det är han ska köpa 
och han handlar lika mycket i butiker som på nätet. Shoppingen i Uddevalla anser han inte räcker till 
då han endast handlar på MQ och Carlings, där han köper mestadels skjortor och jeans. Medan t-shirts 
och jackor är plagg han gärna handlar via Internet på utvalda sidor som har prisvärdiga och snygga 
kläder. Dock är de flesta av Internetbutikerna han besöker belagda i USA vilket gör att priserna går 
upp en del då frakten blir relativt hög. Trots detta menar han det är värt det då många av plaggen han 
beställer från dessa sidor inte finns någon annanstans. 

Då han inte tycker om att prova kläder i butiker så menar han att butikspersonalen spelar stor roll för 
honom.  Känner han att en butik inte har bra service så provar han inget och köper då oftast heller 
inget. Han frågar dock inte personalen om saker så ofta om det inte är något speciellt köp han ska 
göra.  
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Person 5 

Är 35 år och han har en inkomst på 400 000 kronor per år och anser sig vara modeintresserad då han 
lägger sig själv på en sexa på skalan 1-10. Tre gånger i månaden handlar han kläder och spenderar 
ungefär 1000 kronor vid varje köp och det handlar oftast om två plagg per köptillfälle.  

Han köper inga klädesplagg på nätet, han besöker heller inga Internetsidor för att endast titta på 
kläderna och sedan köpa i butik. Vid ett shoppingtillfälle går han in i två till tre butiker och han 
spenderar max en timma i varje butik.  

På sin fritid spelar han gärna golf annars jobbar han som säljare.  Han tror sig påverkas ganska mycket 
av sin omgivning då han väljer ut kläder och han anser att butiksbiträden spelar en oerhört stor roll då 
han köper kläder. Han påverkas mycket av butikspersonalens samt vänners åsikter då han gör sina 
inköp och tycker det är viktigt att personalen ger bra service, annars skulle han inte stanna så länge i 
butiken.  

Han beskriver sin stil som bekväm och det är framförallt kvaliteten på plaggen som leder han till ett 
köpbeslut. Det är viktigt för honom att kunna känna och se plaggen på riktigt, därav köper han inga 
kläder på Internet. Han impulshandlar sällan då det ofta är behov av något som gör att han gör sina 
inköp. En annan viktigt aspekt som leder honom till beslut är att han själv ska vilja ha plagget, han 
måste känna viljan till plagget och inte bara behovet.  

Uddevallas utbud av butiker anser han räcker till och gör inga besök i andra städer så som Göteborg 
endast för att shoppa. Butiker han ofta besöker och handlar i är Carlings, Dressman och KappAhl då 
han anser att dessa butiker har bra service. Han söker inte reda på någon information om klädesplagg 
innan han köper dem utan ställer i så fall frågor till butikspersonal vid behov.  

Person 6 

Denna respondent är 29 år, han har en inkomst på cirka 288 000 kronor per år och anser sig vara 
mellan en tvåa och trea på en modeintresserad skala från 1-10. Han handlar kläder mellan tre till fyra 
gånger i månaden och spenderar då i genomsnitt 500 kronor per köptillfälle. Oftast handlar det om två 
plagg per shoppingtillfälle och han besöker generellt endast en butik där han spenderar mellan fem och 
tio minuter. Han handlar även kläder via nätet och lägger samma mängd tid per köptillfälle där som i 
en butik. När han handlar kläder på Internet köper han oftast från en sida i taget och besöker inga fler 
Internetbutiker vid det tillfället. 

Även denna respondent arbetar som säljare och på fritiden tränar han en hel del och han beskriver även 
sin klädstil som sportig. Hans omgivning påverkar honom mycket i valet av kläder då det oftast är vad 
han ska göra som styr klädvalet. Han anser sig dock inte påverkas av andra personers åsikter om 
kläder utan tar på sig och köper sådant som han själv känner sig bekväm med. Hans kriterier då han 
köper kläder är att de ska vara lättskötta, de ska kunna tvättas i 40 grader tillsammans med andra 
plagg. Det händer dock att han går till andra för deras egna erfarenheter av vissa typer av plagg men 
inte då det endast handlar om stil eller utseende.  

Valet mellan att handla på nätet eller i butik styrs av vad det är han ska köpa. Oftast blir det 
träningskläder som han köper via Internet, men det måste vara plagg han vet passar. När han måste 
prova plagg innan han kan köpa dem går han till fysiska butiker. Jeans är ett exempel på plagg han 
alltid köper i butik. Även kläder med speciella funktioner köper han gärna i butik för att kunna fråga 
butikspersonal om diverse saker. Han förlitar sig dock inte på personalen när det kommer till 
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vardagskläder. Då han inte påverkas av deras åsikter ser han inte att de spelar någon vidare större roll 
men att de betyder desto mer då det handlar om funktionskläder eller liknande.  

Vad gäller Uddevallas utbud av butiker tycker han att de flesta mer eller mindre är samma, säljer 
liknande plagg och att det finns för lite herrbutiker. Då han inte hittar det han vill ha i någon utav 
butikerna kompletterar han med att handla på Internet. Butiker som han ofta handlar i är Stadium, 
Intersport då det oftast handlar om träningskläder. Han går till Carlings då han ska köpa vardagskläder 
eftersom han tycker att deras utbud passar hans kroppstil.  

Nästan alltid är det ett behov av något klädesplagg som leder honom till ett inköp och beroende på vad 
det är för typ av plagg han ska köpa, letar han ibland reda på information om plagget innan köpet.  

Person 7 

Denna man är 25 år, visste inte säkert hur mycket han hade som inkomst under ett år men ansåg sig 
vara en sexa på en modeintresserad skala från 1-10. Han handlar kläder två gånger i månaden och 
lägger i genomsnitt 1000 kronor per köptillfälle. I snitt är det två plagg han köper vid varje tillfälle och 
han går in i fyra till fem butiker varje gång han är ute och handlar kläder och spenderar cirka femton 
minuter i varje butik.  

Han jobbar som säljare och på sin fritid tränar han, mestadels på gym. Han beskriver sin klädstil som 
sportig och tror sig inte påverkas så mycket av sin omgivning i hans val av kläder. Butikspersonalen 
tycker han inte heller har någon betydande effekt då han är ute och handlar. Endast vid tillfällen då han 
behöver fråga om något speciellt tar han hjälp av personalen i butiken i fråga.  

Kläder köper han endast i butik och ingenting på nätet då han tycker att det är viktigt att kunna prova 
plaggen innan han köper. Han har dock inga direkta kriterier då han väljer ut vad han ska köpa utan 
går endast efter vad han själv tycker känns bra.  

Vad gäller Uddevallas utbud av butiker tycker han att Torp köpcentrum är helt okej men att utbudet är 
något sämre i centrum. Han nöjer sig med det som erbjuds och åker därför inte till exempelvis 
Göteborg eller annan ort endast för att shoppa kläder.   

De butiker där han oftast hittar plagg han vill köpa, är Pondus och Jack and Jones. Han gillar deras 
utbud, de har bra priser samt så tycker han om de varumärken dessa butiker säljer. Dock menar han på 
att varumärkena inte är det som är viktigast. 

De flesta inköp han gör är impulsköp, endast ibland är köpen baserade på behov av något speciellt.  

Person 8 

Respondenten är 25 år och har en inkomst på cirka 250 000 kronor per år. Han handlar kläder en gång 
i månaden och spenderar då omkring 1000 kronor och kommer hem med ett till två plagg. Han ser sig 
som relativt modeintresserad och graderade sig själv till en sjua på skalan 1-10.  

Vid varje köptillfälle går han i genomsnitt in i tre eller fyra butiker där han spenderar cirka femton 
minuter per butik. Han köper även kläder på nätet och oftast går han endast in på en sida per 
köptillfälle. Innan han lägger sin order kollar han runt på Internetbutiken i trettio minuter.  

Han arbetar på ett byggföretag och tränar gärna på sin fritid. Han tror inte att hans omgivning har 
någon större påverkan i hans val av kläder men han lyssnar gärna till vänners eller butikspersonalens 
åsikter, men går i slutändan efter vad han tycker känns bäst och ser snyggt ut.  
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Sin klädstil beskriver han som relativt casual, mycket blandat med en hel del sportiga inslag. De 
kriterier han har när han köper ett plagg är att det ska sitta snyggt och kännas bra, priset är mindre 
viktigt dock handlar han inte vad som helst till vilket pris som helst.  

Han föredrar att handla i butik då han vill ha möjligheten att kunna prova plagget, kontakten med 
butikspersonalen var mindre viktig då han inte brukar fråga så mycket. Då passformen på kläderna är 
det han känner är viktigast handlar han oftast då han kan prova plaggen ordentligt. Dock handlar han 
via nätet då det handlar om speciella plagg som exempelvis t-shirts från England.  

Uddevallas utbud av butiker tycker han är bra, han saknar inte någon speciell butik, han vänder sig till 
Internet då det handlar om speciella plagg som han inte kan hitta i en fysisk butik. Butiker som han 
ofta besöker i Uddevalla är främst Carlings, han tycker om deras utbud och känner att det passar hans 
klädstil. När han handlar på nätet är det oftast tre olika Internetbutiker han besöker. Dock endast en 
sida per köptillfälle.  

Han söker inte reda på någon information om plaggen han ska köpa innan själva köpet. Oftast är det 
impulsköp som han gör. Det som leder honom till ett beslut om köp är om han känner att han vill ha 
plagget eller inte och ibland om det är något han behöver.  

Person 9 

Är 31 år och arbetar som elektriker. Han har en inkomst på runt 300 000 kronor om året och anser sig 
vara max en tvåa på en modeintresserad skala från 1-10. Han handlar kläder till sig själv kanske fem 
gånger per år och spenderar då max 2000 kronor vid varje köp och då handlar det om tre till fyra plagg 
vid varje tillfälle. Utöver detta köper han och familjen kläder till sina två barn något oftare vilka han 
spenderar sin fritid med.  

Då han handlar kläder till sig själv så går han i in cirka fyra affärer per tillfälle och spenderar runt 
femton minuter i varje butik. Han köper inga klädesplagg på nätet, går heller inte in på olika 
Internetsidor endast för att titta på kläder för att sedan köpa i butik.  

Hans omgivning påverkar hans val av kläder oerhört mycket, speciellt hans fru då det oftast är hon 
som väljer vad han ska köpa. De få tillfällen han är ute shoppar så är hans fru med och han litar 
mycket på hennes stil och lyssnar på hennes åsikter. Han försöker dock välja ut kläderna själv men han 
litar inte fullt ut på sin egen smak.  

Respondenten hade svårt att beskriva sin stil då han inte tänker så jättemycket på det, men han gjorde 
ett försök genom att säga att han är ganska ledig i sin stil. En typisk 30+ pappa. 

De kriterier han går efter då han ska köpa något är passformen och bekvämligheten blandat med priset. 
Det får inte vara för höga priser men han kan tänka sig gå upp i pris för att få bättre passform om så 
skulle behövas. Han väljer att endast handla i butik eftersom han känner att det är viktigt att kunna 
prova plaggen innan han bestämmer sig för att köpa. Då han inte konsumerar så mycket kläder så 
känner att det är desto viktigare att ha möjligheten att prova på plats och direkt kunna få respons av 
frun eller butikspersonal.  

Butikspersonalen tycker han är relativt viktig då det är dem han vänder sig till vid frågor om kvalitet 
eller liknande.  
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Person 10 

Respondenten är 28 år och arbetar som snickare. Han har en inkomst på ungefär 300 000 kronor per år 
och ser sig som mycket modeintresserad, en åtta på skalan 1-10. Han köper i genomsnitt kläder en 
gång varannan vecka och spenderar i snitt 1000 kronor på ett till två plagg vid varje köptillfälle. Han 
besöker oftast två till tre butiker vid varje shoppingtillfälle och spenderar i snitt femton minuter i varje 
butik.  

Då han endast har handlat via nätet ett fåtal gånger väljer han att svara att han inte brukar köpa på 
Internet. De gånger han har gjort det har han köpt jackor beställda från USA men detta har endast hänt 
två- tre gånger. 

Han påverkas mycket av sin omgivning i hans val av kläder. Vänner säger han påverkar mest då han 
umgås med likasinnade människor med samma intresse för mode som han har. Vännerna är en stor del 
av hans liv och han umgås mycket med dem på sin fritid. Han tränar även en del på gym.  

Han läser en del modemagasin från tid till tid och hämtar inspiration därifrån. Även butikspersonal i 
vissa butiker påverkas han av, då de har en dialog och han känner att han kan få ett utbyte av dem.  

Sin klädstil beskriver han som casual men trendig. Mycket skjortor, cardigans och chinos. Han handlar 
helst i butik för att kunna prova plaggen, han vill också se och känna på plaggen på riktigt och ha 
möjligheten att kunna fråga personal på plats om han har frågor. Kriterier för plagg han ska köpa är att 
de ska sitta snyggt och passa hans stil. Priset är mindre viktigt.  

Han är inte helt tillfredsställd med Uddevallas utbud av butiker men då han har vänner i Göteborg åker 
han gärna dit på besök och ser till att handla samtidigt. Han menar att det finns så mycket mer att välja 
bland i Göteborg och chansen att hitta något är större där. Butiker han gärna handlar i, i Göteborg, är 
Weekday, NK och SOLO. Detta beror dock på vad han är ute efter för tillfället.  

När han är ute och handlar vet han oftast vad det är han vill köpa just då, impulsköp händer relativt 
sällan. Han menar att det är lättare att hitta något när han vet vad han är ute efter och det hela tar heller 
inte lika lång tid då han vet innan vad han ska leta efter. Behovet av något är därför det som oftast styr 
honom till ett köp, viljan av att vilja ha just det där.  

Den enda informationssökning han gör är att ibland kolla igenom tidningar, det har hänt att han gått in 
på Internetsidor först och handlat i butik sedan men detta händer inte alltför ofta.  

 

 
	  


